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Beste Zanzibarsympa’s
Sedert een tweetal maanden ben ik terug uit Zanzibar. Heel wat mensen vroegen me al naar de
resultaten van de missie dit jaar. En ja, het is weer heel intens geweest. Zoals je weet, verblijf ik elk jaar
gedurende januari en februari in “mijn” dorp JAMBIANI, aan de oostkust van Zanzibar. Ik woon er in bij
Hassan Marijani, een natuurgenezer.

Hassan Marijani en vrouw Amina
Dit jaar focusten we op twee kernprojecten: de bouw van een groot lab wetenschappen in de centrale secundaire
school van het dorp MAKUNDUCHI, en de verdere uitbouw van het nieuw medisch centrum in JAMBIANI.

Het wetenschapslab in aanbouw, in MAKUNDUCHI

Het medisch centrum in aanbouw vorig jaar

De vordering dit jaar, met rechts de apotheek

Start van de apotheek in februari dit jaar
Wij volgden verder de gang van zaken op in andere scholen, niet alleen secundaire, maar ook lagere en
kleuterscholen. Ook dit jaar stuurden we een hele vracht didactisch materiaal op richting Zanzibar:
computers, flatscreens, labmateriaal, sportschoenen, medisch materiaal en medicatie, ...

In de omliggende dorpen blijf ik ondersteuning geven aan de kleine landbouwcoöperatieven:

Vanzelfsprekend vragen de scholen, het ziekenhuis en de landbouwcoöperatieven de inzet van wat geld
en middelen. Het totale budget voor de missie 2018 bedraagt een kleine 30 000 euro. Heel wat
sympathisanten stortten reeds een royale bijdrage, waarvoor hartelijk dank! En de lagere school
KINDERBERG in Bierbeek deed ondertussen een zeer geslaagde vastenactie, met mooie opbrengst voor
het project.
Maar de noden blijven hoog. Volgend jaar focussen wij ons verder met het grote wetenschapslab, en de
nieuwe kliniek.
In de nabije toekomst voorzien wij een aantal fundraisingacties:
* natuurlijk alvast de dagelijkse wafelverkoop, deur aan deur
* aanvraag van de gemeentelijke subsidie
* de vraag naar steun van WERELDMISSIEHULP, voor de verzending van de hulpgoederen in december
* Op

ZONDAG 28 MEI, 15:00 in DE BORRE, komt het LEUVENS CAMINHANDOkoor zingen, ten voordele van het Zanzibarproject! In ruil voor jouw steun, krijg je een
brok vocale kwaliteit!

* en ten slotte: de derde uitgave van de kaas-en-wijn BENEFIET, in de parochiezaal te Bierbeek, gaat door
op zaterdag 23 september.
**********************
Wil je op bezoek komen op het project in Zanzibar? Geen probleem. Elk jaar organiseer ik inleefreizen
voor leerkrachten en sympathisanten.
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