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Nieuwsbrief

Interessante informatie:
• Je gift direct naar een
welbepaald project
• Bedragen >40 euro
fiscaal aftrekbaar in
Belgie
• Presentaties in
scholen

Nieuws uit Tanzania
In Ifakara wordt er weer verder gewerkt in de beide scholen. De registraties van de scholen
zijn in orde en nu kan verder gewerkt worden aan degelijk onderwijs.
Belangrijke zaken werden eveneens geregeld zoals verzekeringen voor personeel, brandverzekering en controle door de overheid.
De nieuwe school in Ihangha verdubbelde nu het leerlingenaantal van 22 in december 2021
naar 53 in maart 2022.
Tevens wordt er op advies van de overheid gezocht naar een oplossing voor kinderen die op
vrij grote afstand van de school wonen en er toch les willen volgen. De inrichting van een
hostel is misschien de oplossing en gebruikelijk in Tanzania. Kinderen verblijven dan
gedurende de week op de school ( kost , les en inwoon) met controle door een “matrone”.
De bouw van een overdekte eetruimte werd afgewerkt en de aanleg van een speelplaats staat
op de agenda
Tevens werden er speeltoestellen geplaatst in de school van Ifakara.
Het gaat dus goed en gelukkig zijn de gebouwen zo goed als klaar want door de
internationale problemen worden ook in Tanzania de prijzen voor bouwmaterialen veel
duurder.

Speelplaats school Ifakara

Eetruimte Ihangha
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Contacten in Nederland

E-mail: info@vriendenvanafrika.be

Bank : BE10 7360 1850 1604

BIC : KREDBEBB

Omgeving Alkmaar
De Heer Goossens en Mevrouw de Jong

Fiscaal aftrekbaar in Nederland :

Tel : 0031 725 626 297

nr. ANBI 825612032

Beiden zijn stuwende kracht achter het project in Ifakara en

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

kennen de verantwoordelijke ter plaatse al meer dan 10 jaar.

Fiscaal aftrekbaar in België (40 euro/jr)
BE69 7360 4184 7278 BIC : KREDBEBB

Info projecten

Op naam van : OSJ Steunfonds– Vrienden van Afrika

Wens je op de hoogte te blijven
van onze activiteiten, zend dan
een mail naar :

Dagelijks bestuur :
Michel V.D.Bulck

Voorzitter-secretaris

Guy V.D.Broek

Ondervoorzitter

Michel Nelen

Penningmeester

Medisch project Kameroen
Mevrouw Linda Mets
(0032)475 966 955
Belinda.mets2@gmail.com

Jozef Nuytemans , Geert Vandenkeybus , Mariella Peeters ,Willy
Anthonissen en Janne Carlier : leden

info@vriendenvanafrika.be

De VZW is aangesloten bij :

Ondersteuning vanwege scholen in on ze regio !
Reeds vele jaren kunnen we rekenen op scholen uit de directe omgeving van de gemeente Essen. Vastentochten staan in het
teken van ontwikkelingswerk en diverse projecten komen dan in aanmerking voor ondersteuning.
Ook dit jaar kregen we weer een uitnodiging om ons project in Tanzania te presenteren aan de lagere school van St-Vincentius
te Essen Horendonk en kregen we bezoek van leerlingen uit het St-Jozefinstituut voor een uitgebreide toelichting.
De middelen die ons ter beschikking worden gesteld laten ons toe om de gestelde doelen te bereiken en aan te bieden. Het is aan
ons om er toezicht op te houden en transparant te communiceren naar allen die hebben bijgedragen tot het resultaat.
Via deze weg willen wij alle leerlingen en ook hun leerkrachten van harte bedanken voor hun inzet welke ons de gelegenheid
geeft om onze projecten verder af te werken.
Presentatie van onze werking per
klas in de St-Vincentiusschool

Overhandiging van de cheque
door de leerlingen van de
St-Vincentiusschool (1/4/22)

