Voorstelling van het project
- socio-economisch : “landbouwproject”
- medisch-sociaal aspect
- sociaal - geestelijk ontwikkelingsproject

Woord vooraf
Beste vrienden, sympathisanten en ondersteuners van dit project,
gevoelens van vreugde en dank vervullen ons binnenste nu wij u deze brochure, met de roep om
hulp en uw antwoord hierop, kunnen aanbieden.
Gevoelens van vreugde om de hulp voor de allerarmsten in Bagandou “rep. Centr. Afrika” die
vorm heeft gekregen. In januari van dit jaar werd de eerste maïs geoogst.
Het ontwikkelingsproject Bagandou Lobaye is met succes gestart.
En vreugde om de vooruitgang en de groei van het project die nu mogelijk is gemaakt door het
antwoord van u allen dat hier voor ons ligt.
Het project kan verder gaan met de ontginning van de overige 8 hectaren, de aankoop van een
tweedehands vrachtwagen en de nodige kettingzagen.
Aan alle sympathisanten, milde gevers sponsors, van harte dank !
Dank zij uw steun krijgen velen in dit arme land een nieuwe hoop !
Dank, vele malen dank in naam van “maman” Antoinette en in naam van allen voor wie zij zich
ginder inzet.
Jef Vriens (Sikem s.o.n.)
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Deel I

Voorstelling van het project

1) De Centraal Afrikaanse Republiek
De Centraal Afrikaanse Republiek is een land dat heel weinig gekend is. En alhoewel
het rijk is aan mogelijkheden en grondstoffen, o.a. diamant en goud, is het in de praktijk
zeer arm. Het ligt besloten tussen Tchaad, Soedan, Congo, Congo Brazzaville en Cameroen.
Het heeft geen toegang tot de zee. De in- en uitvoer via de zee verloopt langs Cameroen. Via Douala dat toch tenminste 1200 km verwijderd is van de grens.
Samen met Tchaad, Cameroen, Liberia en nog enkele andere landen hebben zij een
monetaire Unie gevormd (met als munteenheid de Cefa) reeds lang voordat Europa dit
deed. Dit biedt toch enige monetaire stabiliteit.
De republiek telt ongeveer drie en een half miljoen inwoners.
63% zijn landbouwers. Zij halen hun magere inkomsten uitsluitend uit de landbouw, de
visvangst of uit de jacht.
50% zijn vrouwen en zij verrichten 58 % van het werk op het land.
Het feit dat andere activiteiten buiten de landbouw practisch ontbreken, zorgt er
voor dat de inkomsten zeer gering zijn. Dit werkt vooral in het nadeel van de kinderen die hierdoor niet lang naar school kunnen gaan.
40% bezoekt het secundair niveau
26 % bezoekt de eerste cyclus
12% bereikt de tweede cyclus
In Bagandou bvb. kunnen de kinderen maar tot het derde leerjaar naar school gaan.
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Medische zorg is er bijna niet. Zeker niet in de afgelegen gebieden of geografisch afgesloten gebieden zoals BAGANDOU er een is. Er zijn bijna geen vaccinaties.
Wat de gezondheidszorg in het algemeen betreft betreft, staat de Centraal Afrikaanse
Republiek samen met Sierra Leone op de laatste plaats op de wereldkaart.
”De inwoners van Sierra Leone en de Centraal-Afrikaanse republiek staan er, op gebied
van de gezondheidszorg, het slechtst voor in de gehele wereld.” (Univ. Sheffield - England en Michigan in de V.S.. www.worldmapper.org gegevens van 1997. )
Voor het ogenblik is er, zoals overal, een grote uittocht uit de landelijke gebieden naar
gebieden met industriele ontwikkeling, naar de streken van de diamant, maar vooral in
de richting van grote stedelijke gebieden. BANGUI, de hoofdstad, waar de immigranten,
ten onrechte denken, betere levensomstandigheden te vinden, is zeer in trek.
Het is vooral dit laatste SOCIO-ECONOMISCH aspect dat tot nadenken stemt en
dat richtinggevend moet zijn bij de aanpak van de armoedebestrijding in het land of bij
ontwikkelingshulp van buiten uit.
Het is in deze optiek dat het onderhavige ontwikkelingsproject “project Bagandou “- Lobaye - Rép. Centrafricaine moet gezien worden.

2.Het project in Bagandou (Lobaye)
“de inboorlingen - met o.a. de pygmeeën“
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Bagandou : is een afgelegen en geïsoleerd gebied
Omwille van de geografische ligging
Omwille van de etnische bevolkingsgroep (met o.a. de PYGMEEÊN)
Gelegen op zo’n 140-150 km ten westen van Bangui, op de grens met Congo, CongoBrazaville en Cameroen. Geografisch afgesloten wegens moeilijke bijna onberijdbare
toegangswegen. Daarbij afgesneden door de rivier (Lobaye) of door het woud zijn ze
praktisch aan hun lot overgelaten. Geen ambtenaar wil er komen en er valt ook niets te
verdienen. Hier leeft de echte inboorling die op zichzelf is aangewezen en aan zijn lot is
overgelaten.
Wie is deze inboorling?
Deze man of vrouw die komt en gaat, die leeft en weer verdwijnt: altijd omringd door
de natuur. Deze man die geen weet heeft van de golven van de tijd en van machienes.
De man die men ontmoet, het hoofd vol vragen en die men weer achterlaat, het hart vol
emoties. De sociale integratie wil hem wel invoegen en incorporeren, maar hij ontsnapt
aan iedere controle.

Hij slaapt in zijn hut waar hij ‘s nachts doorheen de bladeren op het dak naar de sterren
kijkt en luistert naar het kleine hondachtige dier dat 7x zijn zelfde lied of roep herhaalt,
telkens een toontje hoger. Waarom? Voor wie of wat ?
Het inkomen van deze mensen ?
Het kan gebeuren dat de mensen in de streek van Bagandou geen 0,50 € zien op een
hele maand..
De pygmeeën zelf trekken in het woud en gaan daar vruchten, bladeren of wortels zoeken (vooral maniok ) of schieten een of ander dier. Zo leven ze van dag tot dag.
Behalve de Pygmeeën zijn er in de streek eigenlijk drie klassen of groepen te onderscheiden :
- Er zijn een paar handelaars die zich zijn komen vestigen in deze streek (vooral moslims) en een handeltje drijven in zout, suiker, petroleum en ondertussen zelf goud en diamanten opkopen, die de armen in de mijnen zijn gaan zoeken, tegen zeer lage prijzen.
- Er zijn de kleine “restaurants” langs de weg. Vrouwen die een beetje eten kokenvoor diegenen die langs de weg voorbij komen. Heel hun hebben en houden is bij hen.
De kinderen lopen er rond en spelen of kruipen op de grond. Ze hebben een beetje
inkomen
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- En dan zijn er de vele, vele die opstaan en niet weten wat te eten. Ze gaan soms
in het woud, anderen, jongeren vooral, die naar stedelijke gebieden zijn getrokken, leven op afvalbergen en zoeken naar iets om hun lege maag te vullen.
Kinderen en kindersterfte?
Zoals overal ter wereld waar er armoede is, zijn er ook vele kinderen in Bagandou.
De kindersterfte is er zeer groot.
Er is geen voeding (kinderen lopen bijna allemaal met dikke buikjes)(scheurbuik)
Er is geen hygiene.
Er is veel malaria en diarree
Er zijn geen medicamenten
Er is geen dokter of verpleegster.
“12 jaar oud worden is een genade en een voorrecht”
De helft van de kinderen (50%) sterft voor ze tien jaar geworden zijn.
De mannen nemen weinig verantwoordelijkheid tegenover de kinderen. De vrouw moet
haar plan maar trekken en de lasten dragen
Wat als ze 12 jaar geworden zijn? (eigenlijk volwassen zijn )
Dan moeten ze naar de stad naar een nonkel of naar de familie. Maar deze familie in
de stad heeft ook grote armoede en kan hen niet herbergen. Er is maar één uitweg :
gaan vagabonden op straat. Terugkeren naar de familie in het dorp kan niet omwille
van de armoede MAAR OOK OMWILLE VAN DE ONEER “Men kan toch niet terugkeren en niet gelukt zijn !!!”
De jongeren zitten gekneld tussen een zeer grote sociale druk : er is niets in de stad
en ze kunnen niet terug naar huis in hun dorp. Soms de wanhoop nabij. Daarom zijn
er grote groepen van “vagabonds”. Dit is hun enige uitweg. Het is echt proberen te
overleven.

Gemiddelde levensverwachting
De gemiddelde levensverwachting van de bewoners van Rep. Centraal Afrika op dit
ogenblik (2006) is 45 jaar EN DEZE LEVENSVERWACHTING DAALT IEDER JAAR
terwijl de levensverwachting in de westerse landen voortdurend stijgt.
(België zit aan 75,8 j. voor de mannen en 81,9 j. voor de vrouwen en men verwacht
79,7 j. voor de mannen en 85,8 j. voor de vrouwen tegen 2025)
Dalende levensverwachting in Centraal Afrika. Alarmerend !!
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Scholen en onderwijs
In de streek van Bagandou zijn er wel kleine schoolgebouwen, maar er zijn bijna geen
leraren. Er zijn geen kleuterklassen. Er is soms onderwijs voor het 1ste, 2de en 3de
leerjaar. Verder is er niets.
Dit maakt dat 95% - maar eerder 98 % van de bevolking ANALFABEET is.
Er zijn geen leraren omdat ze niet betaald worden. Er zijn geen boeken, schriften …er is
niets. Het salaris van een leraar bedraagt ongeveer 1.000 € per jaar.

3) Het ontwikkelingsproject “Tendons-lui la main”
Het ontwikkelingsproject “Tendons-lui la main” wil deze inboorlingen - die praktisch
aan hun lot zijn overgelaten - ter hulp komen. “Reik hem of haar de hand” Eten geven
aan de arme is goed. Nog beter is het hem te helpen om op langere termijn zelf in zijn
voedsel te kunnen voorzien. Daarom wil het project hen helpen door vooral ZELF te
leren hun toestand te verbeteren.
Het project wil hen hiertoe:
1) DE AANGEPASTE MIDDELEN GEVEN
2) DEZE MIDDELEN ZELF LEREN GEBRUIKEN
3) DE PLAATSELIJKE BEVOLKING ZELF IN ZEER GROTE MATE BIJ DIT
ALLES BETREKKEN.
Heel het project omvat vier grote delen:
A) Een SOCIO economisch deel
Door middel van een “ Landbouwproject “ hen helpen om constant te leren voorzien in
hun levensonderhoud en hen stimuleren om hun toestand te verbeteren.
B) Een MEDISCH sociaal deel
Het project wil hen helpen in hun grote nood aan medische hulp en verzorging.
Hiertoe dient “het dispensarium” en “de materniteit” dringend hersteld te worden en
voorzien te worden van het nodige materieel, ook van geneesmiddelen.
Er zullen ook stappen gezet worden naar de overheid om met de nodige toelatingen
deze gezondheidscentra operatief te maken en te onderhouden.
C) Een SOCIAAL ontwikkelingsprogramma
Waarbij men in het begin vooral op het oog heeft om MONITOREN te vormen die dan
zelf kunnen instaan voor: · Alfabetisatie
				
· Elementair onderricht over hygiene en verzorging
				
· Algemeen menselijke ontwikkeling en omgangsvormen
				
· Geestelijke hulpverlening (Exodus hoodstuk 25 vers 8)
D) Het project wil ook de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus
brengen
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4 ) Praktische AANPAK - Hoe te werk gaan?
1ste fase :
EERST beginnen met het socio-economische of “Het
landbouwproject”. Zodra de grond beschikbaar was
(2007) kon hier onmiddellijk mee begonnen worden en
de plaatselijke bevolking ingeschakeld worden. Dit
bracht ook onmiddellijk economisch voordeel op bij de
eerste oogst.
2de fase:
Met de gegenereerde middelen uit de landbouw en (mogelijk met de hulp van de overheid) het dispensarium en de materniteit herstellen en van materiaal voorzien.
3de fase
Monitoren vormen die dan verder kunnen werken aan het vormingsprogramma.

5) Nadere toelichting op :
1) de Eerste fase : het Landbouwproject
Om de leefomstandigheden van de autochtone inwoners te verbeteren en vooral om
hun eigen grote mogelijkheden op het land te leren ontdekken, willen wij hen helpen
met het opstarten en de ontwikkeling van de landbouw ter plaatse.
Een landbouwproject, dat op hun maat is gemaakt en met hun middelen is uit te voeren.
Op een terrein van +/- 10 ha leren maïs, ajuin en tomaat te telen.
Dit met twee coöperatieven. Een voor de mannen: een voor de vrouwen om ook de
mannen aan het werk te zettten en hun mentaliteit te veranderen.
Dit project is heel eenvoudig te starten met weinig middelen, de handen zijn beschikbaar. Het volstaat om een terrein te kopen en de nodige (houwelen) hakken en machetes. Eén of twee traktoren zouden in de toekomst zeer welkom zijn.
Beginnen met de maïsteelt is het eenvoudigste en biedt ook de meeste garantie voor de
afzet. Fabrieken van olie zijn zeer geïnteresseerd.
Berekening en schatting van de opbrengsten leren dat een terrein van 10 ha groot
genoeg is voor deze bevolkingsgroep. Dit project zou als voorbeeld kunnen dienen voor
andere projecten in de toekomst in dit gebied.
2) Medisch - Sociale ontwikkeling :
A.Materniteit: Het bestaande gebouw helemaal terug herstellen en opknappen. Voorzien van de nodige benodigdheden voor goede opvang van moeders die bevallen en
hun babies.
B.Dispensarium : Het bestaande gebouw helemaal terug opknappen en herstellen.
Voorzien van de nodige benodigdheden voor opvang en verzorging van de grootste
noden, medicatie, vaccinaties enz.
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3) Sociaal ontwikkelingsprogramma
Vorming van “MONITOREN” die dan op hun beurt het geleerde kunnen doorgeven aan
de plaatselijke bevolking.
Dit wat betreft : alfabetisatie - elementaire hygiene - geestelijke gezondheidszorg
4) De blijde boodschap van Jezus Christus zal het hart en de motor zijn van waaruit alles zal gebeuren. Er zal een eenvoudig kerkgebouwtje als ontmoetingsplaats
opgericht worden.

6) Programmering en Timing
1ste fase : het landbouwproject. In juli 2007 is het project van start gegaan met de aankoop van 10 ha grond en met de nodige administratieve aanvragen.
Het jaar 2008 was het jaar van effectieve start, met o.a. ook de aankoop en de verzending van een tweedehands Landcruiser Toyota.
Op 9 januari 2009 werd de vereniging Tendons-lui la main Bangui erkend als een
Organisation non gouvernementale ONG of NGO door de regering van Republiek Centraal Africa.
Op 20 januari 2009 was er de eerste oogst maïs op 2 ha ontgonnen grond.
De volgende stap is de ontginning van de overige 8 ha. Hiervoor moeten bomen gekapt
worden en is er zwaarder materiaal nodig.
De aankoop van een tweedehands vrachtwagen van 6 ton is nodig om het hout naar
de stad Bangui te kunnen voeren en daar te verkopen. De vrachtwagen zou met betaalde vrachten terug naar Bagandou kunnen rijden.

Zo wordt de vrachtwagen de volgende jaren de motor van het project.
Kostprijs ongeveer 10.000 €
Transport per schip en te land 5.000 €
Kettingzagen 1.000 € (met heel veel dank aan de firma Oleo-Mac die ons hierbij wil
helpen)
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Op een termijn van vier-vijf jaar zou het project zichzelf
moeten kunnen financieren en dan ook voor de
gezondheidszorg moeten kunnen instaan.

- 10 -

Deel II Financiëel aspect
kostenraming - financiering

1. LANDBOUW project - BAGANDOU (Rep. Centraal Afrika)
Met het oog op hun uiteindelijke “zelfstandigheid” en in de mogelijkheid zijn om in eigen
levensonderhoud te kunnen voorzien, wil het project “Bagandou - landbouw” de plaatselijke bevolking helpen bij het opstarten van de teelt van mais, ajuin en tomaat. Het zijn
producten die goed opbrengen in deze streek en die ook een gegarandeerde afzet hebben. De maïs zou door een maatschappij opgekocht worden en tot olie verwerkt.
Er zullen twee coöperatieven gevormd worden : één voor de mannen en één voor de
vrouwen om een beetje de competitie aan te wakkeren en de mannen ook aan het werk
te zetten. (Een zeer belangrijke psychologische en sociale factor.)
Er is een initiële planning voor een terrein van 10 ha
1. aankoop van gronden reeds aangekocht aan 200 € per ha Totaal 2.000 €
Er zou een regeling mogelijk zijn om dit terrein te rooien en klaar te maken voor landbouw tegen de kostprijs van het hout dat er op staat.
2. aankoop van materialen voor bewerking : hakken 170 € - machetes 170 €
3. een of twee (tweedehands) – traktoren zouden zeer welkom zijn.
4. zaai- of plantgoed : maïs 250 €
5. ajuin en tomaten : 250 €
6. handwerk - uurloon planten, onderhouden, wieden en oogsten 2.000 €
Totaal : 4.840 €
Deze initiële fase is voorbij. Er werd het voorbije jaar gezaaid en geoogst. Er werd ook
een tweedehands Landcruiser aangekocht en verzonden.
Nu staan we voor de verdere ontginning van de overige 8 ha en de aankoop van een
vrachtwagen en kettingzagen zoals boven vermeld.
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2. Herstelling en inrichting “Materniteit- Dispensarium”
In de toekomst :
Kostenraming voor de herstelling van het gebouw (volgens bijgevoegde nota van de
verantwoordelijken ter plaatse)
Olieverf 20kg x 20 st.
Aluminium platen
6m x 70st.
Aluminiumplaten
2m x 200st.
Cement
100 zakken
Feuilles
contreplaquets 4m.x 2m x 4 200 st.
Wit hout
10 pakken
Rood hout 8x8x6m (kepers) 5 pakken
Rood hout
4x8x6m 3 pakken
Rood hout
3x30x2m 1 pak
Nagels
70mm 5kg
Nagels
80mm 5kg
Nagels
90mm 5kg
Nagels
100mm 5kg
Vijzen voor alum. platen
20kg
		

20.000 CFA
32.000 CFA
5.000 CFA
10.000 CFA

400.000 CFA
2.240.000 CFA
1.000.000 CFA
1.000.000 CFA

6.000 CFA
28.000 CFA
5.200 CFA
2.700 CFA
1.500 CFA
1.200 CFA
1.200 CFA
1.200 CFA
1.200 CFA
2.000 CFA
__________

1.200.000 CFA
280.000 CFA
26.000 CFA
8.100 CFA
1.500 CFA
6.000 CFA
6.000 CFA
6.000 CFA
6.000 CFA
40.000 CFA
____________

		
Totaal
		1 € is ongeveer 600 CFA

6.219.600CFA
(10.366 €)

		
Handwerk
1.000.000 CFA
			
(1.500 €)
		 ________________
		
			
Technische benodigdheden voor Materniteit
Bergkast
2 verlostafels
Stethoscope
5 sets – voor bevalling
(lakens, handdoeken, doeken)
stérilisateur
5 bedden voor volwassenen
5 bedjes voor babies
Totaal (globale schatting) 3.400 €

Tafel en stoelen
Speculum
Bloeddrukmeter
bevallingskleren
handschoenen-schorten enz
2 couveuses…..

Totale raming kostprijs van herstelling en inrichting Materniteit
Herstelling
Inrichting
		
Totaal

11.866,25€
3.400,00 €
---------------15.266,25 €
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7.219.600 CFA
(11.866,25 €)

Technische benodigheden voor dispensarium
1.
2.
3.
4.
5.

een microscoop met bijhorigheden
twee bevallingstafels
twee bloeddrukmeters met stethoscope
twee weegschalen
een moto om uitgebreid vaccinatieprogramma aan te vatten in
Konga
( op 30 km van Bagandou)
Bakota
( op 50 km van Bagandou )
Moalé
( op 80 km van Bagandou )
6. twee boîtes courantes voor bevalling
7. vier lakens (toises)
8. vier metalen tafels voor bureau
9. twee metalen kasten
10. een stroomgroep 5kwa
11. twee verbanddozen voor kleine chirurgie
12. twee orthopedische tafels
13. één dictionnaire Vidal 2006
14. vier blouzen (jassen)
15. geneesmiddelen.
			

Globale raming

6.000,00 €

3) Globale kostenraming van het project in TWEEDE fase :
Herstelling
materniteit en dispensarium		 11.866,25 €
Inrichting
materniteit		
3.400,00 €
Inrichting
dispensarium		
6.000,00 €
				 -----------------Totaal bedrag 21.266,25 €

4) Werkingskosten landbouwproject Bagandou
1. Twee personen voor begeleiding van de werken
- één persoon voor de omkadering van de coöperatieven
- één persoon om de werken op het veld te organiseren en te superviseren
Salaris : 50.000 CFA (83 €) per maand per persoon 83 X 12 = ( 996 €) 1.000 €
Voor de twee personen dus 2.000€
2. Huur van huisje : 30,00 € per maand (x 12 = 360 €) 400,00 €
(logies van de twee personen die toezicht houden )
3. Eten : (het gebruik ginder is dat men ook eten geeft aan deze begeleiders.
5,00 € per dag = 150,00 € per maand 150,00 € x 12 = per jaar 1.800,00 €
4. Auto-brandstof (verzekering) 1.200,00 €
		

Werkingskosten per jaar : Totaal 5.400,00 €
- 13 -

Deel III Structurele organisatie
1.Structurele omkadering (organigram)
Plaatselijke ONG
“Tendons-lui la main” Bangui
Rep. Centraal Africa
Président sr. Antoinette Murorunkwere
van een Comité van 5 leden

“werkgroep” België
«Tendons-lui la main” asbl
Erk. N° 0890.912.039
(staatsblad 18 juli 2007)
Poincarélaan 52
1070 Anderlecht
Président
sr. Antoinette Murorunkwere

Partners

“Awake Ministries
Internat”
Cheé de Charleroi,25
1370 Jodoigne

Sikem s.o.n.
Valkstraat 48
2860 St. Kat. Waver
K.B. 05/03/06
H.R.M. 0069719

Alle medewerkers van dit project werken volledig onbezoldigd !!!
2. Medefinancier “Sikem” s.o.n.
“Sikem” s.o.n. wil medefinancieren door :
1) zelf middelen in te zamelen door bv postkaartenverkoop
Organiseren van activiteiten zoals “Proeven van Afrika”, Kerstmarkten, enz...
2) langs de nieuwsbrief van SIKEM, het project bekend maken en om steun te vragen.
3) giften van particulieren
4) aan te kloppen bij bedrijven
5) organisaties te contacteren zoals - de Europese Unie
- Min. van Ontwikkelingssamenwerking
- Het Provinciebestuur van Antwerpen
6) congregaties en overkoepelende organisaties
7) Het Gemeentebestuur van Sint Katelijne Waver via aanvraag met gunstig advies van
GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Goedgekeurd op gemeenteraad van 05/03/07
2.500 €
Goedgekeurd op gemeenteraad van 05/05/08
5.000 €
Goedgekeurd op gemeenteraad van 04/05/09
5.000 €
8) scholen die vastenvoettocht willen organiseren
Bv. St.Pietersschool Mechelen 2007 / 2008 / 2009 telkens 2.050 €
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3. Mevrouw (sr.) Antoinette MURORUNKWERE (06/06/1948)
(Mevr. Eric. TCHENDO )

Ontving deze roeping van de Heer om naar deze plaats -Pygmeeën- te gaan met de
blijde boodschap van een beter leven door het brengen van het evangelie, het brengen
ven medische en sociale hulp en door het helpen verbeteren van de levensomstandigheden en het leren instaan voor eigen levensvoorzieningen door middel van landbouw.
Van opleiding is ze verpleegkundige met drievoudige vorming.
Zij is ziekenhuisverpleegkundige, vroedvrouw en sociaal verpleegkundige.
Haar opleidingen : Ruamagana (Ruanda) 1974
Sociaal verpleegkundige ULB – Brussel 1976
Zij heeft de Belgische nationaliteit en de nationaliteit van de Rep. Centraal Afrika.
Zij heeft jarenlange ervaring in ziekenhuizen in Ruanda, Centraal Âfrika en werkte
gedurende 27 jaar in het volksziekenhuis van Saint Pierre te Brussel op verschillende
diensten.
Zij heeft -mede door haar man- heel goede kontakten in de regeringskringen van de
Rép. Centraal Afrika.

DOOR:
Ø haar liefde voor de vergeten Pygmeeën en de allerarmsten
Ø haar vorming als verpleegkundige op alle terreinen en haar ervaring in de
ziekenhuizen
Ø haar kennis van het land en het terrein en van de grote noden, maar ook van de
grote mogelijkheden en de manier van aanpakken
Ø haar contacten met het land en de bestuurskringen
Ø haar ervaring en kontakten met België en Europa
KAN zij met de nodige hulp dit voorbeeld van «ontwikkelingshulp» voor Afrika tot een
goed resultaat brengen.
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BESLUIT
Omwille van de degelijkheid van het project...
Ø
Ø
Ø
Ø
		
Ø

een totaal aanpak
beginnend van onder met eenvoudige middelen
de bevolking voor zichzelf leren instaan
hen opvoeden tot een menswaardig bestaan, bekwaam tot
goede relaties en met goede en juiste morele inzichten
en de blijde boodschap van de liefde van God - in Jezus getoond

Omwille van de degelijkheid van de persoon van “maman” Antoinette en het samenwerken van verschillende organisaties aan dit mooie project bij de allerarmsten in Centraal
Afrika...
Omwille van de offciële erkenningen door de regering van Rep. Centraal Afrika van
«Tendons-lui la main» als Niet-goevernementele organsiatie en hun werking onder de
bevolking...
...willen wij met onze stichting “Sikem” dit project steunen en ook van harte bij u aanbevelen.

Sikem s.o.n. (stichting van openbaar nut)
Valkstraat 48, 2860 Sint Katelijne Waver
K.B. 05/03/06
H.R.M. 0069719
Rekening KBC : 733 - 0298661 - 28
IBAN : BE 37 7330 2986 6128
BIC : KREDBEBB
sikem@ online.be
tel. 015-55 42 54

Heel hartelijk dank aan
alle sympatisanten en sponsors.
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