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Nieuw klaslokaal
voor Engels
in gebruik
Dit is een van de eerste lessen
Engels die Heer Duong geeft
in zijn gloednieuw klaslokaal.
Eindelijk kunnen de kinderen
van de “Bahnar”-bevolkingsgroep
onderwijs volgen in goede
omstandigheden. Zo maken
zij aanzienlijk meer kans om vervolgens een andere studie of opleiding te
volgen. En dat is allemaal aan u te danken.

Drinkwater, bron van leven
In het dorp Da Kro Wa, op 5 km van Kon Tum,
bevindt zich een bron, maar ze was heel moeilijk
toegankelijk.
Zo zag de bron eruit toen wij er aankwamen.
U begrijpt meteen dat de dorpsbewoners dit water in
erbarmelijke omstandigheden moesten ophalen.

Omdat de toestand dringend
was wegens het regenseizoen
hebben wij meteen verscheidene
absoluut onmisbare sanerings- en
renovatiewerken uitgevoerd. Dit is
het resultaat. Het water blijft niet
langer staan en kan gemakkelijker
wegstromen. Daardoor vermindert
het risico op besmetting van de
bron door bacteriën, maar ook op
huidziekten.

Om ervoor te zorgen dat de bron goed gebruikt en onderhouden wordt, voerden
wij een bewustmakingscampagne bij de lokale bevolking. Een team zal voor
regelmatig onderhoud van deze site instaan.
Wij kregen ook de vraag van het dorpshoofd van Dak Krak om 5 waterputten
te bouwen in dit nieuwe dorp. Maar door het regenseizoen komt de uitvoering
van dit project in het gedrang. De werken zullen waarschijnlijk begin 2020
plaatsvinden.

Weeshuis Vinh Son 1
Tijdens al onze missies brengen wij
melkproducten naar de kinderen. Als de
kinderen goed gevoed en gezond zijn,
verbetert ook hun immuniteit.
Wat een plezier om deze kinderen van
hun yoghurtjes te zien smullen, een bron
van calcium en eiwitten.
Bovendien heeft het hoofd van het
weeshuis ons gevraagd om bij deze
missie zaden te kopen voor de tuin en de
moestuin.

Door uw trouwe steun
en grote vrijgevigheid
n
verbetert het dagelijks leve
van honderden kinderen
en hun gezinnen.

Elke gift van 40 euro of meer op een jaar geeft recht
op een belastingkorting van 45% dankzij een fiscaal attest.
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