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Gezondheidszorg

… zijn onze 3 grote prioriteiten voor 2020
Met uw inspanningen voor beter
onderwijs schenkt u tientallen kinderen
een toekomst. De ingebruikname van
drie nieuwe klassen voor basisonderwijs
betekent voor deze kinderen een unieke
kans om te leren, zich te ontwikkelen en
later zelfstandig te kunnen leven.

Op maandag 1 oktober 2019 ontving JeanPierre De Rouck van de vertegenwoordiger
van PACCOM (The People’s Aid Coordinating
Committee) officieel de erkenning van
“De Weesjes van Kontum” als “NietGouvernementele humanitaire Organisatie”.

Tijdens de vorige missie vonden
er verscheidene werkvergaderingen plaats,
vooral met de architect, de schooldirecteur,
Jean-Pierre De Rouck en Jack Garsous.
Samen ontwikkelden en verbeterden zij de
plannen voor de nieuwbouw.
Alles wordt uiterst nauwkeurig bestudeerd:
de kosten, het materiaal, de ligging
van de lokalen, de veiligheid, ….

3 nieuwe klassen voor het basisonderwijs worden
opgetrokken, die plaats zullen bieden aan 90 kinderen.
Begin februari 2020 starten de grondwerken en worden de
terreinen in gereedheid gebracht.
Om in goede omstandigheden les te geven, wordt elke
nieuwe klas (met telkens +/- 30 leerlingen) uitgerust met
15 banken, een bord, kasten en rekken.

De houtvuren zijn in een
lamentabele toestand. Ze
moeten vervangen worden
door gasbranders, die veel
efficiënter zijn om warme
maaltijden te bereiden.
Het keukenmateriaal is
verouderd. Het is ook
ontoereikend om een
evenwichtige warme maaltijd
te kunnen bereiden.

In de nieuwe refter zullen elke middag bijna 200
kinderen een maaltijd krijgen.
Voor veel van deze kinderen is dit de enige
evenwichtige maaltijd van de dag. De dagverse
producten en groenten die wij aanbieden hebben zij
nochtans broodnodig voor hun groei.
Een kind dat honger lijdt, is minder aandachtig. Als
het niet goed kan opletten, heeft het moeite om de
lessen te volgen. Daardoor verliest het zijn motivatie.

De wc’s worden regelmatig
onderhouden. Daardoor zijn ze
in een vrij behoorlijke toestand.
Vooral de muren hebben een nieuw
laagje verf nodig.

de kinderen
Dank u voor uw trouw en uw grote vrijgevigheid voor
gebieden.
en hun gezinnen uit de nog steeds zeer geïsoleerde berg
Elke gift van 40 euro of meer op een jaar geeft u recht
op een belastingkorting van 45% dankzij een fiscaal attest.
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