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De bouw van 3 klassen:
een realiteit sinds begin maart

Jean-Pierre (voorzitter) & Jack
(bestuurder) zijn ter plaatse
om toezicht te houden en te
controleren of alles volgens plan
verloopt. Zij staan in contact met
de architect en de aannemer.
Voor een voldoende stabiele bodem wordt niets aan het toeval
overgelaten, want het gaat om de veiligheid van iedereen.
Regelmatig vinden er vergaderingen plaats op het bouwterrein
voor toezicht over de arbeiders.

“Wij vertrekken gewoonlijk tussen
7 en 8 uur. De afstand tussen Kon
Tum en de school van Tu Mo Rong
is 71 km. Wij doen er een uur en
40 minuten over in één richting
en even lang ’s avonds. De eerste
helft van het traject rijdt vlot, het
tweede stuk is berijdbaar, maar
in slechte toestand. Bovendien is
dit een smallere weg, met veel
motorfieten en vrachtwagens die
om het even waar rijden”, vertelt
Jack.

De nieuwe refter …

… zal elke middag plaats bieden aan bijna
200 kinderen. Voor veel kinderen is dit de
enige evenwichtige maaltijd van de hele
dag. Met dagverse producten en verse
groenten willen wij hen een perfecte groei
garanderen.

De toekomstige keuken

Wij zullen er 5 of 6 gasbranders installeren
(aangesloten op gasflessen in een
beveiligde ruimte). Er komen ook een
nieuw werkblad, 2 spoelbakken, kasten en
rekken met een nieuwe voorraad potten en
pannen.

Het gebouw met de wc’s werd sinds de bouw ervan te weinig onderhouden. Door de
jaarlijkse hevige regens is het nu toe aan een grondige opknapbeurt. Wij zullen van onze
aanwezigheid profiteren om ook hier de nodige werken uit te voeren.
Het interieur wordt opgefrist om een goede hygiëne te waarborgen.
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Elke gift van 40 euro of meer per jaar geeft u recht
op een belastingverlaging met 45% dankzij het fiscaal attest.
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