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Het nieuwe lab in KIKUNGWI-school

Beste vrienden, sponsors, materiaalschenkers, sympathisanten van
ZANZIBAR
Vooreerst mijn beste dank voor de warme sympathie, de royale sponsoring en de materialen die ik in de
loop van dit jaar van jullie mocht ontvangen.
Momenteel zitten we in rechte lijn naar de volgende missie. In januari en februari 2017 trek ik opnieuw
naar “mijn” dorp JAMBIANI aan de oostkust van het eiland ZANZIBAR. Vandaaruit run ik het project: nl.
versterken van plaatselijke scholen, ondersteunen van de medische centra in het dorp en verdere
uitbouw van een aantal scholen en landbouwcoöperatieven in de omliggende dorpen.
De twee belangrijkste projecten voor 2017 zijn:
1 bouw en inrichting van een wetenschapslab in MAKUNDUCHI School:

Locatie voor het nieuwe lab in MAKUNDUCHI

2 afwerken en inrichten van een tweede ambulant kliniekje in JAMBIANI:

Het medisch centrum in aanbouw
Verder bied ik ondersteuning aan kleine landbouwcoöperatieven, vb. TUSHIRIKIANE in MAKUNDUCHI:

of TUSITEGEANE in KIZIMKAZI:

Bosbouw
Het is daar geen sinecure om aan landbouw te doen in die koraalbodem ...

Vanzelfsprekend vragen de scholen en het ziekenhuis de inzet van wat geld en middelen:

* Rond deze tijd vertrekken 75 boxen op luchttransport richting ZANZIBAR, totaal gewicht: 965 kg.
De lading bestaat uit computers, flatscreens, labmaterialen, medisch materiaal, kledij, ...
Mijn vriend PANDU, leerkracht Kiswahili in JAMBIANI, houdt zich ter beschikking om de goederen in te
klaren in de luchthaven van STONE TOWN en om alles veilig naar de school in Jambiani te transporteren.
Vandaaruit kan ik in januari dan alles verdelen en transporteren.
* Het totale budget voor de missie 2017 bedraagt een 25 000 euro. Heel wat sympathisanten stortten
reeds een royale bijdrage, waarvoor nogmaals hartelijk dank!
Ook verschillende sponsoringacties brachten wat duiten binnen:
de gemeentelijke subsidie; de deur-aan-deur wafelverkoop in Bierbeek; de terrasfilmavonden in
september in Erps-Kwerps, ten huize van Reinhilde Dehaes en Hugo Winnelinckx; de transportsteun van
WERELDMISSIEHULP
[ terloops: dump je oude kledij altijd in de rode WMH-containers! ]
De kaas-en-wijnBENEFIET in de parochiezaal te Bierbeek van begin oktober was ook een groot succes.
Op het programma staat binnenkort ook nog de deelname aan KERSTDORP BIERBEEK, en vooral het
STERZINGEN - als actie aanvaard door MUSIC FOR LIFE tijdens DE WARMSTE WEEK van Studio Brussel;
deze actie wordt gesteund door het 8°-KOOR en de drijvende krachten hierbij zijn Werner Bastiaens en
Stien Claus.
Informatie voor wie mee wil gaan zingen:
op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 december gaan we rond in Bierbeek. We verzamelen om
17u00 bij mij thuis.

Wil je op bezoek komen op het project?
Geen probleem. Elk jaar organiseer ik inleefreizen voor leerkrachten en sympathisanten.

Bezoek in JAMBIANI

Tot de volgende nieuwsbrief en warme groeten!
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