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in arme wrik in Zuid-Afrika
Groep Meetjeslanders helpt schooltje bguwen

rkwlize"
onlewe
door
st
uerra
"Zuid-Afrikanen
EEKTO
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ln Africa ziet het verblüf'helemaal zitten.
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*deætt de komende weken ondersæuning bieden bil het afrte-

van op. 'lets waar iedereen wel
naar uitgekeken heeft, is het be-

zoek aan het Peækind datwe al

enkele jaren financieel steunen",
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'Dat zllnvoor elkvan ons mooie
maar emotionele momenten'

Meteen een goede stimuláns om
de tweede week aan te vangen!"
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De afdeling Meetjesland van
de vzw Bom in Africa heeft
20.171 euro ingezameld in
Eeklo en omstreken. Ook de
stad zelf deed nog een extra inspanning door enerzijds 800
euro te schenken uit de stadskas en ook nog eehs 250 euro
van de Tamboermarkt, "In de

sloppenwijken van Bitou in
Zuid-Afrika moeten nieuwe
klaslokalen gebouwd wor=
den", zegt Mario Lampaert.

"Dit voorjaar trekken
van onze

enkele

vrijwilliger ook naar

daar om persoonlijk mee te
bouwen."r (ose)
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