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15
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Het nieuwe gebouw
biedt sinds begin
september onderdak
aan drie klassen
90 nieuwe leerlingen
in het lager onderwijs sinds
het begin van het schooljaar

Hygiëne blijft prioritair
Het gebouw met de wc’s heeft
onvoldoende onderhoud
gekregen nadat het werd
gebouwd. Door de moessons
en de hevige regenval was het
vrijwel onbruikbaar geworden.
Nu is het gerenoveerd en kan
het weer in goede hygiënische
omstandigheden gebruikt
worden.

De kinderen uit deze arme en
sterk geïsoleerde streek zullen optimaal gebruikmaken
van hun nieuwe school, die
hun kansen op een betere toekomst vergroot.
Aangepaste klassen voor
een beter onderwijsresultaat, dankzij nieuw materiaal:
stoelen, banken, borden, rekken, …

PROJECT: KLEUTERSCHOOL in Kontum Ko Nam

Het gebouw en de toiletten moeten dringend gerenoveerd worden, waarbij een betere
hygiëne en veiligheid op het gebied van gezondheid prioritair zijn.
Om de kinderen gezond te laten opgroeien,
krijgen ze dagelijks een evenwichtige
maaltijd: verse groenten, fruit, een
beetje vlees, met rijst of deegwaren.
Voor de meeste kinderen is dit de enige
volwaardige maaltijd van de hele dag.
Een ondervoed kind kan zich moeilijk
concentreren en studeert zeker niet in
optimale omstandigheden.

Wij danken u omdat u de weeskinderen van Vinh Son 1 en de kinderen van de
omringende dorpen een betere hygiëne en kwaliteitsvol onderwijs schenkt.
Onderwijs en opleiding zijn de beste middelen die wij de kinderen en jongeren
kunnen bieden, zodat zij zelf aan hun toekomst kunnen bouwen en later
zelfstandig leven.
Nieuwe wettelijke bepalingen in 2020
Wegens de coronacrisis die wij doormaken, heeft de regering beslist dat in 2020 de
belastingaftrek voor elke gift van 40 euro of meer per kalenderjaar wordt verhoogd
van 45% naar 60%.
U ontvangt uw fiscaal attest vóór eind februari 2021.
Aarzel niet om gebruik te maken van deze nieuwe bepalingen en blijf ons werk
steunen, ook en vooral in deze zeer moeilijke periode. De toekomst van deze
kinderen hangt af van uw vrijgevigheid. Dank u in hun naam!
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