Makoye Kafo zit niet stil!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 7
Hallo Makoye Kafo sympathisanten

Binnenkort (6 december) vertrek ik opnieuw naar Senegal Toubacouta.
Het wordt een blij weerzien met vele vrienden en bekenden,
een periode ook van werken en opvolgen van de Makoye Kafo projecten,
een periode van planning en vergaderingen.
We zitten niet stil en doen rustig voort.
Binnenkort starten we met de bouw van een nieuwe poste de santé in
Toubacouta. Het wordt een heel groot project, maar we geloven erin en
gaan er voor. De vorige medische post is bouwvallig. Renovatie is niet
meer mogelijk, maar het bestaan van de poste de santé is van essentieel
belang voor de dorpsbewoners.
Vandaar... ons klein druppeltje.
Dank je wel!

Terugblik op een geslaagde
benefiet
Onze benefiet van 23 september 2018 was
opnieuw een succes. We hadden meer
bezoekers dan de vorige jaren en hebben een
winst van 2 946.75 €. De centjes zullen
gebruikt worden voor de bouw van een nieuwe
poste de santé in Toubacouta.

Videoboodschap
van Madi, klik
hier

Graanmolen in Haidara
Dank zij 'Salvatorhulp' kunnen
we trots zijn op de bouw van
een graanschuur in het
broussedorpje Haidara. In
december
wordt
de
graanmolen
geleverd
en
gebeurt de inhuldiging. Voor de bewoners een
heel grote vooruitgang. Jullie krijgen nog meer
verslaggeving na de inhuldiging.

Zonnepanelen in Tabanding
en Bolouf
We hebben 18 gezinnetjes
gelukkig kunnen maken met
zonnepanelen op hun huisjes.
Ieder huisje kreeg een eigen
batterij, bedrading, lampen, 2
stopcontacten en een zonnepaneel. De
installatie is voltooid en de inhuldiging vindt
ook plaats in december.
Meer foto's en verslaggeving krijgen je later
nog.
De bevolking is jullie heel dankbaar!

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.
Jullie ontvangen begin januari 2019 een fiscaal attest voor alle giften
vanaf 40.00 € op jaarbasis gedaan gedurende 2018. Reeds heel veel
sponsors zullen zo'n attest in hun brievenbus ontvangen.
(vergeet niet bij je gift je adres te vermelden zodat we het fiscaal attestje kunnen opsturen)

Alvast heel veel dank voor jullie steun.

Gedurende de warmste
week kunnen jullie onze
organisatie steunen door het
kiezen van een muziekje of
het organiseren van een
leuke activiteit. Hartelijk
dank en geniet van de
warmste week 2018!

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.

Klik hier voor de website
Makoye Kafo

Kleine oproep
Voor een goede vriend van mij in Toubacouta, Ibou, doe ik een oproep voor Franstalige mooie
romans. Hij leest heel graag (een van de weinige jonge mannen van het dorp die graag lezen)
en ik heb hem wat boeken beloofd. Mochten jullie franstalige romans liggen hebben die de
moeite zijn, ze zijn hier meer dan welkom, ik bezorg ze hem met plezier. Dank je wel.

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.

