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Projecten vríendschapsfeest

. ß oflt In Afile

(BIA) is een ZuidAfiikaanse non-Þrofit organisatie
(NPO) die de educari€ve onrwikke-

ling wil stimuleren van kinderen
met een kenseÍm€ achtefgrorìd

uit de achrergestelde gebieden
in Plettelrbe¡g

Bay. Door betere

kansen te creëren voor Jongeren
op de arbeldsmarkt, willen we de
holdige toestând van soclale en
economische crisis verbeteren.
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Born in Africa

Born ln Africa
om deze missje te vervullen,heeft
Born in Africa een dri€voudlge
stfategie ontwikkeld:

. Academlcche ondersf,€unlng studiebeurzen, huiswerlrklassen, ctudie- en loopbâanb€geleiding vooral onze leerlingen,
evenals studiebeurzen voof studenten die verder studeren,

lm

. sûcl*lç ond€rgteufl lûg.- De

I(isâro

kinderen ín ons programma krijgen individuele mentorbegeleiding en nemen deel aan thema¡ische sessies in Ideine groepen.
. Llfe sldlls -Born in Africa orgaûiseert kampen, uitstappen, allerlei extf â- curriculaif e activiteiten
eu workshops voor alle kinderen
in het progrâmma.

ganiseert, vinden momenteel grotendeels op de gron d plaaæ, aangeziener geen tâfels in haarklas zlln.
De ldeine school vah Hârkerville
is de afg€lopen j¿ren razendsnel
gegroeid, van 7o leerlingen in zot4
naâr maâr li€fst 3oo ln ¿0191 Bortr
in Africa bouwde omwille daarvan
3 extra lokalen om de sdrool meer

Wü kunnen ons gucccc allee¡r

rcallseren dankz{f d.onatlcf
vân sympâthkânten en hulp
vân onzc vrirwllligerc.
orn ons werk metd€ kinderen ven
def te kunnen zetten, hebben we
ooh uw lrulp nodig, IndiÊn u een
financiële büdrage wil leveren op
het vriendschapfefft van d€ parochiegemeenschâp vân de HeiligeFamilie, zâl deze blidrage goed

plâats te bieden, mâ¿f nu hebben we dringend nood aân meer
meubilair om onz€ Botn in Âûlcå
werking verder te zetten. Indien
u meer info wensL neem eens een
kijkje op onze webslte: www.borninafrica.org. of mail gerust naar:
info@born inaf rica.otg

OP DË VOORGROND

5 BETONING VOOR
EUROPESE T:fuIIGftÅT,J
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De versnelling van de ontvolking
van delen van Oost-Elrropâ en

Kisâfo

geì'fìvesteerd worden in de lagere
school vân Harkerville,
De mentorsessles die Sârija dââr or-

Zuid-Etlropa vraagt om níeuwe
maatregelen, mâar het is nog
onduidelijk wat werkt en wet nier.
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Rckcnlngnummef
Born tnAft¡câlnBelstë
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celieve te melden: 'steuu vla

Vrlendschapsfeest
Met fiscâal âttesr vanaf4o lluro.

,

Het comlté K|SÁRO werd in
r97z opgetlcht ter ondersteu-

ning van het project,Kisâro,. Dit
pfojectinRwzurdâ is een centrm
voor landbouwon¡wikkeling dar
wil voorzien in de noden van de
bevolldng uir de omgevlng.
Het comlté heeft als missie:
. het proj€ct in Kisaro ter plaatse
moreel, materjeel en otganisatorisch steunen;

. in

eigen land activlteiten

Cyrlel gebouwd werd, Ze is dringend een vernieuwing toe. De afbraah van blok 5 van de school is
intussen voltooid, op de foto zi€
Je onze mensen bezig met deze afbraak.Intussen is de bouw begonnen vafl een citerne van 5o m3 voor
de school en dau volgt de opbouw

.

onze eigen mensen focussen on
de noden van de derde wereld eir

Rwanda in h€r b{izonder.
Enkelc projecten:
Ëen nieuwe

llchtc,vrâchtlvagen

vân het nieuwe skeìet gevolgd
door de meîselwerken. voor ¿le

Hij is erl De nieuwe lichte vrachtwagen voor ons CppA. We kozen
vooreen Fuso Cante¡dlede volgende jaren goed van pas gaat komen
want deacdviteiten breiden steeds
maar uit We kochten hem in een
Rwândese gârage in Kigâli zod.ar
alle invoerproblemen wegvallen.

Storten kân op rekenlng

I)e school van Murama ls de eef$e

Conlité Kisaro.

Aâr dç ¡lag lrr Murârnâ

school die desdjds doo¡ broeder

vemieuwbouw varrblok 5 is er een
tussenkofìtst van 4,ooo euro v¿n
Kunga ult Koblenz, De fest ervan
wordt betaald door ons comité.

Meer lnf.ç: wwwkisaro.be
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RIJK WATER IN CON.
GOTEES Z¡FKEITHU¡$

D[:RsChlAF GEZ0CHT?

De vraag naar leiderschap is erg

ectueel, Er worden boeken vol
over geschreven, de weûenschap
onderzoekt het en ook de mârketihg
heeft het tbeme ontdekt,

organiseren ofbijstaan die meteriële of flnanciële hulpmiddelen
opbtengen;

Dilbekenaar Luc Lefevere

ontwikkelde revolutionair systeem
om water te zuiveren, Een kwestic
van leven of dood in onze voormalige
¡mage

kolonle,

