Ontwikkelingsproject
Bagandou
Rep. Centraal
Afrika

Goede vrienden van Sikem,
Sympathisanten en sponsors van dit project in Republiek Centraal
Afrika,
Wij zijn dankbaar en blij dat wij u deze nieuwsbrief kunnen zenden
met zoveel goed nieuws.
Eerst en vooral danken wij de sponsors die ons, na het gemeentebestuur van Sint Katelijne Waver en de vastenvoettocht van de
St.Pietersschool, zo goed geholpen hebben dat wij de voorbije
maanden een totaal van 13.500 € hebben kunnen inzamelen.  Proficiat en hartelijk dank aan allen.
Vrachtwagen Mercedes
Dit bedrag maakte het mogelijk een tweedehands vrachtwagen
aan te kopen (Mercedes 8 ton gesloten bak 1995  - 3.000 €) die
er nog zeer goed uitzag met heel weinig kilometers (185.000 km).
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Vanuit Antwerpen werd hij verscheept naar Douala (Cameroun)
- 2.500€ transportkosten - en kwam daar toe op 26 november.  
Daar gaat Maman Antoinette hem zelf ophalen en met behulp van
een of twee chauffeurs zullen   ze hem dan verder naar Bangui
brengen (de hoofdstad van Rep. Centraal Afrika) Geen kleine onderneming!!!   Een afstand van 1850 km over Afrikaanse wegen.  
Twee weken onderweg !!
We wensen haar een behouden tocht.
De vrachtwagen vertrok goed geladen met  o.a. occasieautobanden die ze gekregen had van een firma en natuurlijk ook de kettingzagen waarbij de firma Oleo-Mac zo goed geholpen had.  
Eens in Bagandou aangekomen zullen die hun werk moeten doen
en beginnen aan de ontginning van de overige 8 ha land die zijn
aangekocht.
Het zal een hele verandering zijn om niet meer met machettes maar
met moderne kettingzagen het nodige werk te kunnen doen.  Het
hout zal dan naar de stad vervoerd worden en daar verkocht.  Zo
wordt de vrachtwagen een beetje de motor van  de hele onderneming.  Meehelpen het hout vervoeren naar de stad en met betaalde vracht terug keren naar Bagandou.  We wachten met spanning
op het verslag van deze reis van de vrachtwagen.
Maman Antoinette zelf vertrok woensdag 11 november vanuit Parijs en landde om 23 u in Bangui.  Haar bagage zou later komen
want het vliegtuig was te zwaar geladen na de stop in Tripoli.   Het
begin van een nieuw en spannend avontuur.
Toen Dr. Elise Bizomé enkele weken geleden naar Cameroun vertrok moest hij ook zijn bagage achterlaten op de luchthaven in
Zaventem.  
Hij nam liever de p.c. mee die hij gekregen had en de 40 pakjes
“Pyrethrumwortel”  tegen malaria, - als  preventief of als behandeling.  Ook maman Antoinette kon een beetje van dit nieuwe be-

Heel hartelijk dank aan alle sympatisanten en sponsors.

nisatie (NGO) tevergeefs hadden aangevraagd.  We bestonden
nog niet lang genoeg.  Maar deze deur ging open.
Op 27/11/09 werd er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met vzw DISOP te Brussel waarbij zij zich engageren om
fiscale attesten af te leveren voor giften van meer dan 30 € op
jaarbasis, gestort op hun rekening met de vermelding “SIKEM”.  
Met dank aan Mr. A. Caeckelberg, voorzitter DISOP.
Dit opent nieuwe mogelijkheden voor ons om maman Antoinette
nog meer te helpen en particuliere gevers kunnen nu een fiscaal
attest bekomen voor giften van meer dan 30 € op jaarbasis. Giften gestort vóór 30 december 2009 ontvangen nog  een attest in
2010 .

handelingsmiddel tegen malaria net op tijd meenemen.   We zijn
benieuwd naar de werking van dit middel.  Mag het velen tot hulp
zijn die aan malaria lijden. Dit was het eerste goede nieuws.
Het tweede goede nieuws is dat wij met “Sikem” s.o.n. vanaf
01/12/09 in de mogelijkheid zijn gesteld om fiscale attesten te
kunnen bezorgen aan particuliere gevers voor giften van meer dan
30 € op jaarbasis.
Op wonderbare wijze kwamen wij in contact met Dr. Louis van Hecken die een heel project opgezet had rond “ de pyrethrumwortel
“en de toepassing hiervan op malaria. - “het Bertramproject”.  Wij
hebben dit onmiddellijk  doorgegeven aan onze  bevriende dokters zendelingen in tropische gebieden zoals Dr. Elisé Bizomé in Cameroun, maman Antoinette in Rep. Centraal Afrika, en ook aan Dr.
Rik en Sabine Celie in het Amazone gebied van Beni in Bolivië.  Van
hem vernamen wij dat hij een samenwerkingskontrakt had afgesloten met vzw DISOP te Brussel, wat hem in de mogelijkheid stelde
om fiscale attesten te kunnen afleveren aan  particuliere  gevers.  
Dit was voor ons de aanleiding en de gelegenheid om ook  aan die
deur te gaan aankloppen nadat wij al enkele keren geprobeerd
hadden bij andere instellingen of zelf bij het ministerie van Ontwikkelingsamenwerking het statuut van Niet Goevernementele Orga-

Dit op:
DISOP vzw - Spastraat 32,  BE 1000 Brussel* www.disop.be
KBC N° 430-0836951 – 26  
* IBAN : BE59  4300  8369  5126
* BIC : KREDBEBB
Met de vermelding: SIKEM - Wilt u vooral de vermelding niet
vergeten !!!
Goede vrienden, sympathisanten, sponsors, dit was goed nieuws.  
Zo kan het project weer een stap verder gaan. Uw blijvende steun
is een bemoediging voor de moedige maman Antoinette, die na
haar knieoperatie en haar   61ste verjaardag opnieuw heel enthousiast vertrok.
Laat ons haar aanmoedigen met een warme eindejaarsgift - de
prijs van een kerstdiner bv. of een oudejaarsdiner, een cadeau
voor een vriend  …een dag skiverlof
Hiermee kan zij weer heel wat doen……
Verder ook voor jullie allen een goed einde jaar.  Mag het voor de
arme Pygmeeën ginder ook een goed “nieuw begin” zijn.
      
Van harte gegroet en bedankt
Jef Vriens voor Sikem s.o.n.  015 - 55 42 54 -  sikem @online.be
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