Makoye Kafo zit niet stil!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 8
Kleine druppeltjes worden nu grote emmers!
Hallo beste Makoye Kafo sympathisanten en sponsors
We zitten inderdaad niet stil.
Sedert 22 april ben ik terug van 4 weken Senegal. Samen met een
delegatie Belgische vrienden beleefden we een mooie humanitaire
inleefreis en werkten we verder aan de projecten.
Zo verzorgden Lieve en Arlette medische consultaties voor de plaatselijke
brousse bevolking. Lieven, Damienne, Nicolas, Luca, Nele, Leen, Inge en
Werner zorgden voor bevloering van het klaslokaaltje in Keur Lahne.
We combineerden deze inleefreis met enkele toeristische excursies,
enkele dagen Casamance beleven was een ervaring.
We laten jullie mee genieten van wat voorbij is en van wat nog komen zal.
Neem alvast jullie agenda om enkele belangrijke data aan te stippen.
Fabienne
http://www.makoyekafo.be/

Medische consultaties in case de santé Mbiskit
Op 2 april organiseerde Makoye Kafo gratis
consultaties voor de bevolking van de
broussedorpjes Medina, Keur Diamba, Keur
Lahne, Tabanding, Boulouf en Mbiskit. De
opkomst was talrijk. De bevolking stelt
dokterscontroles zoveel mogelijk uit wegens
geldgebrek. Op die manier kreeg iedereen een
medische check up o.a. meten bloeddruk,
temperatuur, glycemietest, malariatest,
wondverzorging... Ze kregen ook indien nodig
de aangepaste medicaties.
Dank je wel aan Lieve en Arlette.

Vloer in klaslokaal Keur Lahne
Het klaslokaaltje in Keur Lahne werd
gerenoveerd in 2017. Dit jaar voorzagen we het
lokaaltje nu van een mooie vloer.
Dank je wel aan het team Belgische delegatie
en aan alle sponsors.

Waterputten
We voorzien in drie broussedorpjes Boulouf,
Keur Diamba en Medina waterputten. Zo
moeten de vrouwen en kinderen geen
kilometers meer afleggen met bidons water op
hun hoofd....Alle druppeltjes helpen...
In Boulouf en Keur Diamba zitten we al aan
water. De vrouwen dansten van vreugde.
Dank ook aan Salvatorhulp voor de steun.

Voor jullie agenda

Op zondag 9 juni 2019, Pinksterzondag, staan
we met Makoye Kafo op de KRAC Wereldmarkt,
Houtmarkt te Kortrijk. Senegal vertegenwoordigt
een van de 18 eetstandjes. We bieden het
nationaal gerecht Tsjiéboudienne aan. Een
echte aanrader. Kom zeker eens proeven...
Allen daarheen...

Benefiet 2019

Op zondag 22 september is onze jaarlijkse benefiet. Deze gaat door
zoals vorig jaar in de Sint Paulus feestzaal in Zwevegem. We zouden het
fijn vinden indien je erbij kan zijn...Reserveer nu reeds in je agenda!
Meer info volgt nog.

Verkoop wijn
Zomertijd, tijd voor feesten en terrasjes.
Genieten met een glaasje wijn geeft een goed
gevoel
Zeker als je het doet voor een goed doel...
Onze Makoye Kafo wijnen zijn nog steeds te
koop.
48 euro voor 6 flessen, rood, wit of rosé.
Mengeling mogelijk.
Bestellen kan via mail naar
fab.vansteenkiste@telenet.be en overschrijving

op rekening
Makoye Kafo BE19 0882 7064 1412.
Dank je wel.

Dank je wel
Beste Makoye Kafo vrienden, beste sponsors
We blijven verder ons best doen.
We willen dit jaar starten met de bouw van een nieuwe poste de santé van
Toubacouta.
En we willen verder werken aan het schooltje in Keur Lahne.
Daarom zoeken we steeds nieuwe financiële middelen. 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 € ontvang je een fiscaal attest.
Alvast heel veel dank voor jullie steun.

Fiscale attesten

Makoye Kafo

Voor de sponsors die een fiscaal attest
ontvangen hebben voor aangiftejaar 2018.
Vergeet niet het attest van Makoye Kafo bij
je belastingsaangifte te voegen.

http://www.makoyekafo.be/

Senekunda
Wil je graag met ons mee naar Toubacouta?
Wil je graag de projecten van Makoye Kafo
bezoeken?
Wil je meewerken aan de projecten ter plaatse?
Wil je Senegal ontdekken?
Surf gerust naar http://senekunda.be/
Reizen op maat en naar eigen wensen...
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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.

