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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 8
Hallo Makoye Kafo sympathisanten

We kunnen met heel veel vreugde en trots terugblikken op een succesvol
jaar 2018.
We hebben heel wat projecten, grote en kleine, kunnen realiseren en
inhuldigen, en dat geeft ons veel moed en vertrouwen om verder te gaan.
En dat allemaal dank zij jullie steun!
Dank je wel best sponsors, de bevolking van Toubacouta en omliggende
broussedorpjes is jullie heel dankbaar.
In deze nieuwsbrief blikken we terug op wat vorig jaar gerealiseerd is en
op wat we dit jaar nog willen realiseren.
We blijven optimistisch, we blijven erin geloven... en ja het lukt.
Veel leesgenot!
Fabienne

Terugblik op een geslaagd 2018
Inhuldiging van de Case de Santé in Mbiskit
gedurende de maand april 2018. In december
installeerden we de bevallingskamer en is de
verpleegster in functie getreden.

Bouw van een schuur en installatie van een
graanmolen in het dorpje Aïdara. De bevolking,
vooral de vrouwen, waren in de zevende hemel.

Installatie van 15 zonnepanelen inclusief
batterijen, lampen, stopcontacten en bedrading.
We maakten hiermee 15 gezinnen gelukkig in
de dorpjes Tabanding en Bolouf. Je kan je niet
voorstellen wat zo'n lichtje in de duisternis voor
hen betekent.

Wat zijn de plannen voor 2019?
Poste de Santé in Toubacouta
We willen in 2019 een heel groot project realiseren, weliswaar een 2 à 3 jaren plan.
Maar we zijn ervan overtuigd dat het met jullie hulp zeker en vast zal lukken.
De huidige Poste de Santé van Toubacouta is bouwvallig.
De muren vallen om, er zijn verzakkingen, het gebouw is gevaarlijk voor de
bevolking.
De medische consultaties lopen gevaar, renovatie van het gebouw is niet meer
mogelijk.
Gezien de poste de santé heel belangrijk is voor de medische zorg van de
bevolking, en gezien de poste wel degelijk goed functioneert, heeft Makoye Kafo
beslist, zijn schouders te zetten onder dit grote project. Het moet lukken. Moeilijk
gaat ook.
We voorzien in
- fase 1: ruwbouw metsen
- fase 2: nutsvoorzieningen water, elektriciteit, bevloering
- fase 3: schilderwerken, afwerking, installatie
We zijn ervan overtuigd dat we ook voor dit grote project op de steun van onze
sponsors kunnen rekenen.

Dank je wel
Beste Makoye Kafo vrienden, beste donateurs
Zonder jullie hulp zou dit alles niet mogelijk zijn. We hebben jullie nodig.
We hopen de bouw van de poste de santé te kunnen starten en voltooien,
we hopen verder het schooltje in Keur Lahne te kunnen steunen en
ontwikkelen,
we hopen de werking van de case de santé in Mbiskit te kunnen steunen,
we hopen op nog zo veel meer...
Daarom is jullie financiële hulp steeds welkom.
Een doorlopende opdracht van 5.00 € per maand op onze rekening
BE19 0882 7064 1412 zou al een grote hulp betekenen, en zoiets voel je
niet, maar betekent zoveel voor Makoye Kafo.
Of een andere vrije financiële gift ... zeker meer dan welkom.
(Vanaf 40.00 € recht op een fiscaal attest)

We konden in januari 2019 heel veel sponsors gelukkig maken met een
fiscaal attest voor de giften van 2018.
Ook voor de giften van 2019 krijgen jullie een fiscaal attest.
(vergeet niet bij je gift je adres te vermelden zodat we het fiscaal attestje kunnen opsturen)

Alvast heel veel dank voor jullie steun.

Dank je wel aan allen die
aan ons dachten gedurende
de warmste week

Ook
door
online
je
aankopen te doen via
www.trooper.com en te
kiezen voor Makoye Kafo,
kunnen jullie steunen. Een lijst met
mogelijke shops vind je op de website
van trooper. Per aankoop ontvangt
Makoye Kafo een commissieloon.

Wijnverkoop
Ook onze wijnactie is permanent!
Witte wijn, rode wijn, rosé wijn voor komende
communiefeesten, lentefeesten, zomerfeesten...
48.00 € per 6 flessen
Voor bestelling, gewoon een mailtje naar
fab.vansteenkiste@telenet.be
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Voor jullie agenda!
Benefiet Makoye Kafo
Zondag 22 september 2019

Makoye Kafo

Makoye Kafo

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.

