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We zijn trots...en dankbaar
Trots op de realisatie van de Case de Santé in Mbiskit
Trots op onze plaatselijke medewerker Mady Diamba Diouf voor het mooie resultaat na vele
inspanningen en stressmomenten.
Trots op onze realisaties van de voorbije 5 jaar
Trots op het feit dat onze graanmolen nog steeds goed werkt, dat het klaslokaaltje nog steeds
in goede staat is, dat de muskietennetten ook effectief gebruikt worden, dat de toiletjes in goede
staat zijn...
Trots op onze sponsors, dat ze blijven geloven en vertrouwen hebben in de goede werking van
Makoye Kafo
Trots dat we dit alles met jullie mogen delen...
Dank je wel aan allen...
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Case de santé Mbiskit
Hallo beste Makoye Kafo
sympathisanten
We zijn verheugd jullie de opening van de Casa de
Santé in Mbiskit te mogen aankondigen.
Dit gezondheidshuis voorziet in de noodzaak aan
primaire zorg in geval van malaria,
luchtwegeninfecties, diarree, bevallingen,
wondverzorging en kleine ziektes.
We danken hierbij vooral onze sponsors voor hun
steun, maar ook vooral Mady Diamba Diouf, die er
ter plaatse voor gezorgd heeft dat de uitvoering
van de werken naar wens verliep.
We mogen best trots zijn op deze realisatie.
Dank je wel Provincie West-Vlaanderen, Noord
Zuidraad Zwevegem, scholen 't Fort Kortrijk,
St.Amandscollege basisschool Zuid, privé
sponsors ...

Belgische delegatie
Voor de inhuldiging van de Case de Santé
konden we rekenen op een delegatie
enthousiaste Belgen. We maakten er een
super project inleefreisje van. Veel
gelachen, gedanst, gefeest... Mooie
herinneringen.
Dank je wel Damienne, Lieven, Luca,
Nicolas, Johan, Siegried, Cindy, Nele, Mia,
Rik, Werner, Myriam, Rita, Karel, Martine

Hulpgoederen voor
broussedorpjes
Meer dan 300 kg hulpgoederen
werden bedeeld in de broussedorpjes.
Er werd gefeest, gedanst, gelachen...
We keerden met een goed gevoel
terug.

Met de zomer in aantocht,
terrasjesweer, festivals,
feestjes... willen we jullie nog
steeds de wijn van Makoye
Kafo aanbieden.
Witte wijn, Rosé of rode wijn
(mix is mogelijk)
48.00 € voor 6 flessen.
Indien belangstelling, stuur mailtje naar
fab.vansteenkiste@telenet.be.
Na overschrijving op de rekening van
Makoye Kafo BE19 0882 7064 1412
wordt de wijn bij je thuis geleverd.

Plannen
Blij weerzien
Het was meteen ook een heel blij weerzien
met Asaitou, het mascottemeisje van
Makoye Kafo. Zij heeft mij aangezet en
geïnspireerd om Makoye Kafo te stichten.

Reis
Willen jullie met ons onze projecten
bezoeken en mee genieten van het
Afrikaanse leven, laat gerust weten, dan
plannen we een reisje.
Mogelijke periodes: november tot en met
mei.
http://www.senekunda.be

Benefiet
In het najaar organiseren we terug een
Makoye Kafo barbeque. Datum en
uitnodiging volgen nog.

Makoye Kafo

En we werken voort. We hebben nu reeds
plannen voor 2018.
- zonnepanelen voor Bolouf
- zonnepanelen voor Tabanding
- Graanmolen voor Aïdara
- Poste de santé voor Toubacouta
Willen jullie deze plannen steunen? Dat kan
via
- ofwel een permanente opdracht van 5.00
€ per maand op de rekening van Makoye
Kafo BE19 0882 7064 1412. Na een jaar
krijgen jullie een attest voor fiscale
aftrekbaarheid.
- ofwel een overschrijving naar de rekening
van Makoye Kafo BE19 0882 7064 1412.
Fiscale attesten vanaf 40.00 €.

Reacties
Reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom
op fab.vansteenkiste@telenet.be

www.makoyekafo.be

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.

