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Nieuwsbrief

Interessante informatie:

Nieuws uit Tanzania

• Je gift direct naar een
welbepaald project

Er is weer een heleboel gebeurt in Ifakara (project Ihangha)

• Bedragen >40 euro
fiscaal aftrekbaar in
Belgie

Volgende zaken zijn afgewerkt :
-eetruimte voor de scholieren
-toiletten voor de leerkrachten
-administratieruimte voor het personeel
-speeltuigen op de speelplaats
Totaal nieuw is de oprichting van een “hostel” waarbij op dit moment 29 kinderen een ganse
week verblijven op de school (met overnachting)
Dit was een advies vanwege de overheid om de reistijd voor sommige kinderen te reduceren.
Een hele uitdaging dus want zorgen voor begeleiding en security, slaapvertrekken , maaltijden
en hygiëne.

VRIENDEN VAN AFRIKA
Secretariaat VZW
Nieuwe Heikant 38 -2910 Essen (B)
Tel : (0032) 473 673 506

Contacten in Nederland

E-mail: info@vriendenvanafrika.be

Bank : BE10 7360 1850 1604

BIC : KREDBEBB

Stichting KOOK –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

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

project in Ifakara en 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

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

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

De VZW is aangesloten bij :

Per einde augustus werd een aanvang genomen voor het boren van een waterput.
Deze waterput is essentieel voor de school ivm drinkwater en water om te wassen en te koken.
Het water komt van 30 meter diep en wordt gefilterd voor gebruik.

De volledige afwerking en gebruik is voorzien half september

info@vriendenvanafrika.be

