C'est l'Afrique qui parle...

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 5
Uitnodiging BBQ Makoye Kafo

"U komt toch ook? "
Van harte welkom op

BBQ Makoye Kafo
vanaf 11u aperitief
vanaf 12u30 BBQ

Zondag 1 oktober 2017
Locatie: OC De Kappaert
Stedestraat 39
8550 Zwevegem

Prijs : 18.00 € volwassenen
12.00 € kind<12 jaar

Keuze uit

Vooraf inschrijven

1. 3 stukken vlees (te kiezen uit 7
soorten)
2. of 2 stukken vis
3. of vegetarisch (quorn)

via mail naar
fab.vansteenkiste@telenet.be
en
vooraf overschrijven op rekening
Makoye Kafo
BE 19 0882 7064 1412

(keuze 1, 2 of 3 bepalen bij
inschrijving).

met vermelding van naam, aantal
personen en keuze (1,2 of 3)

Groenten : sla, tomaten,
boontjes, wortelen, witloof,
bloemkool, komkommer, broccoli
Aardappelen: in de schil, koud in
remouladesaus, en frietjes
8 koude sausen

Ten laatste tegen 24 september.

Inschrijven mogelijk vanaf nu!
Nodig familie, vrienden, kennissen, buren uit voor een gezellig samenzijn, fijn tafelen voor het
goede doel.

Humanitaire Documentaire Afrika tentoonstelling
Na vele reizen doorheen het Afrikaanse continent, heb ik er mijn hart
verloren.
Mijn passie voor Afrika, gecombineerd met mijn interesse in de fotografie, wil
ik met jullie delen.

Kom mee genieten van een unieke Afrika tentoonstelling, 'la vie
quotidienne', tijdens de Makoye Kafo benefiet, op 1 oktober
2017 in OC De Kappaert, Stedestraat, Zwevegem

Klik hier

Opbrengst voor Casa de Santé Mbiskit
In Mbiskit, een broussedorpje op een 15 tal km van
Toubacouta zijn we een Casa de Santé, alias
gezondheidshuis, aan het bouwen. Deze Casa moet
voorzien in de eerste hulpverlening in geval van
malaria, diarree, luchtwegeninfecties en
bevallingen. Het broussedorpje is centraal gelegen
en zal ook een medische hulppost zijn voor de
omliggende dorpjes. De bevolking beschikt niet over
het nodige transportmateriaal om ingeval van nood een eerste ziekenhuis of
hulppost te bereiken, waardoor ze vaak te laat zijn met fatale afloop als gevolg.
De Casa zal bemand worden door een verpleger en een vroedvrouw. In de Casa
zullen ook de noodzakelijke inentingen gegeven worden voor kinderen. Dit
gezondheidshuis beantwoordt volledig aan de noden van de dorpsbewoners,
vandaar dat Makoye Kafo dan ook de keuze voor dit project gemaakt heeft.
Dank zij jullie steun kunnen we voor de bevolking heel wat betekenen op gebied
van gezondheidshulp.

Wijn en Olijfolie
We kunnen terugblikken op een reeds
succesvolle verkoop waarvoor onze dank. Voor
wie meer wil, nog steeds te koop...blijvende
actie!
Bestellen kan via een mailtje naar
fab.vansteenkiste@telenet.be

Reis mee met Senekunda
klik hier voor Website Senekunda

Hebben jullie zin om mee te leven op het ritme van
de Afrikaanse djembé, om het Afrikaanse leven te
voelen en te ontdekken, om het land en de bevolking
beter te leren kennen... reis dan mee met
Senekunda. De reisorganisatie is in handen van
Makoye Kafo samen met Mady Diamba Diouf, de
gids ter plaatse. Hij bezorgt jullie een onvergetelijke, 'andere' reis...met
aandacht voor de projecten van Makoye Kafo.

'C'est l'Afrique qui parle'

Senekunda

Senekunda

Financiële steun is mogelijk via rekening
BE19 0882 7064 1412 Makoye Kafo
Heel veel dank!

Tot ziens op 1 oktober!

Makoye Kafo

Makoye Kafo

Share

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.

