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BIA–team Meetjesland
blaast 5 kaarsjes uit
De vzw ‘Born in Africa’ zet zich voornamelijk in op educatieve en sociale
ondersteuning aan schoolgaande kinderen en jongvolwassenen uit de
achtergestelde wijken van de Bitoustreek, Zuid-Afrika. Zo krijgt iedereen
de kans tot onderwijs.
5 jaar geleden werd een tak in het Meetjesland opgericht, enkele geëngageerden
richtten samen het BIA-team Meetjesland op.
Er zijn peetouders en vrijwilligers over heel
Vlaanderen maar het unieke bij hen is dat ze in
teamverband werken. Zij werden als feitelijke
vereniging in de organisatie opgenomen. Het
mooie aan BIA-team Meetjesland is dat zij
geld inzamelen, maar ook zelf de handen uit
de mouwen steken. Zij gingen met de groep
al 2 keer zelf ter plekke om te verbouwen,
schilderen, in te richten, …
In 2015 realiseerde BIA-team Meetjesland
voor het eerst een buitenlands kleinschalig
project, er werd een bijlesklasje in de township Wittedrift afgewerkt. In 2017 realiseerden
ze hun volgende project. BIA-team Meetjesland is 3 weken naar Afrika geweest, daar
hebben zij het Educatief Centrum van BIA
ingericht. Hiervoor werden verschillende
acties georganiseerd, onder andere een koekenverkoop, deelname aan de dodentocht, en
zoveel meer ... Zo werd een mooie som geld
ingezameld.
BIA-team Meetjesland kreeg hiervoor de
nodige erkenning van de vzw BIA, zij ontvingen
een award voor het vele werk dat ze leverden.
De overkoepelende organisatie vzw BIA heeft
contact met de lokale bevolking en autoriteiten.
Het begrip BIA klinkt erg vertrouwd in

Zuid-Afrika, de lokale bevolking weet wat er
gebeurt en is hen zeer dankbaar. Het is een
erkende organisatie, de investeringen gaan
rechtstreeks naar de verschillende projecten.
Voor 2020 staat er al een volgend project
op de planning, er zal een sport- en cultuurcentrum gebouwd worden. Dit wordt een
uitbreiding van het project 2017. Daarnaast
ontfermen zij zich ook over (financiële) ondersteuning op medisch vlak (oogtesten, brillen
en mondhygiëne) en staan zij in voor de aanschaf van een 450-tal boekentassen.
De verjaardag van 5 jaar is dus terug het
begin van iets moois ... BIA-team Meetjesland
zou alle inwoners willen bedanken voor alle
steun die gegeven werd. Alle inzet is belangrijk, iedere eurocent telt.
Belangrijkste evenementen 2020
BIA-team Meetjesland:
• 20 juni: Benefiet- Eetfestijn, 5-jarig bestaan BIA-Meetjesland (kaarten in voorverkoop, beperkt tot 120 plaatsen!)
• 4 oktober: Opendeurdag brandweer
Eeklo
• 10 en 11 oktober: Wijndegustatieweekend Eeklo
• 18 oktober: Rommelmarkt
Boekhoute

Leden: Mario Lampaert, Brigitte De Smedt, Dirk Dooms, Mia Vandekerckhove, Rudiger Van Zele, Patricia Clauws, Rudy De Smedt,
Martine Van Den Bulcke , Kristof De Waele en Leen Paesbrugge.

BIA-team Meetjesland is altijd op zoek naar
peetouders, vrijwilligers en sympathisanten
die de evenementen mee willen ondersteunen. Ook verenigingen, clubs, scholen,…die
iets willen doen voor het goede doel, altijd
welkom!

Meer informatie
Mario Lampaert
0476 358 298
www.borninafrica.org
BIA Meetjesland & Born in Africa

Kom naar de nieuwjaarsreceptie
van het opvangcentrum!
woensdag 29 januari om 16 uur

Op de nieuwjaarsreceptie viert het opvangcentrum in Eeklo samen met personeel, bewoners,
vrijwilligers, partners en sympathisanten het
nieuwe jaar met de traditionele ‘Nieuwjaarsreceptie in Wereldstijl’.
Vanaf 16 tot 18 uur ben je van harte welkom voor
een feestelijk glas alcoholvrije bubbels. De be-

woners serveren een kleurrijk pallet van zelfgemaakte hapjes. Ook kun je onbeperkt proeven
van de gezellige multiculturele ambiance!
GRATIS! - Schrijf je in via
integratie.oceeklo@rodekruis.be
tel. 09 376 78 60.

27

