Bekijk de webversie

Kleine druppeltjes maken het verschil...

Nieuwsbrief 2
Realisaties februari 2016
Beste vrienden, nieuwsbrieflezers
We zijn superblij jullie het nieuws te verkondigen dat onze
graanmolen voor het dorpje Keur Diamba geïnstalleerd is en
functioneert. De dankbaarheid van de bevolking is ongelooflijk
groot. De vrouwen moesten dagelijks heel vroeg in de
morgen, soms al om 4 uur beginnen graan stampen om het
ontbijt klaar te maken of ze moesten een lange voettocht
maken van 5 km naar Toubacouta. Dank zij de graanmolen
wordt hen die zware taak ontnomen en krijgen ze wat meer tijd voor gezin en landbouw. De
molen bevindt zich in een schuurtje gebouwd door onze organisatie. dank je wel aan alle
sponsors en in het bijzonder aan de provincie West Vlaanderen voor alle steun.
Op onderstaande video zie je een getuigenis van een vrouw over de voordelen van de
graanmolen

Sanitair Blok
Ook de realisatie van een sanitair blok voor het schooltje in
Keur Lahine is een feit. Voordien moesten de kinderen van het
schooltje hun behoeften doen op een nabijgelegen weiland,
waar veel slangen en reptielen zaten met alle gevolgen van
dien. Nu beschikken ze over 3 toiletjes en 2 lavabo's voor een
betere hygiëne. De inhuldiging van de toiletjes gebeurde
feestelijk met dans en muziek.

Wist je datjes...
- Zelfs een gebroken schouder het enthousiasme van
Fabienne voor het Afrikaanse continent niet kan intomen
- Wijzelf en onze medereizigers Hilde en Pierrot trotse
eigenaars geworden zijn van een eigen boom op de
speelplaats van het schooltje in Keur Lahine
- Werner opnieuw een baskettraining gegeven heeft en enkele
spelers heeft kunnen helpen met basketschoenen vanuit België...

Dank
Dank aan de leerlingen van het Don Boscocollege in Kortrijk
voor hun steun via hun project Wereldwinkel

Tenslotte willen we onze plaatselijke contacpersoon Madi
Diamba Diouf bedanken voor het vele werk dat hij
gerealiseerd heeft ter plaatse. Zonder zijn hulp zou het ons
niet lukken om die kleine druppeltjes te realiseren.
En we doen verder. Nieuwe doelstellingen staan op de
agenda, meer daarover vernemen jullie in een volgende
nieuwsbrief.
Bij deze, alle steun en giften zijn meer dan welkom. Ieder
centje komt terecht.
Via onze website kunnen jullie alle nodige informatie verder
opvolgen.
Vele groetjes
Werner en Fabienne
http://www.makoyekafo.be
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u fab.vansteenkiste@telenet.be toe aan uw adresboek.

