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Nieuwsbrief 4 vzw Elasha december 2021
Torfsfonds: dit jaar nog niet genoeg stemmen…
Bedankt aan al wie gestemd heeft op het Torfsfonds voor ons project. We kregen maar liefst 254
stemmen, niet mis voor een beginnende organisatie. Maar niet genoeg. Volgende keer beter!

Toelage GROS voor de werfloods in Luyamba
Vzw Elasha diende een aanvraag in om een toelage te krijgen van de stad Lokeren via de Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). De toelage bedroeg dit jaar 2.500 euro. Hartelijk dank
aan de GROS!
Het bedrag gaat naar de kosten voor de werfloods op het bouwterrein.
Er zijn nog andere subsidies aangevraagd. We wachten in spanning op het resultaat.

Venstertekening bij Marleen door Voilà-zie voor vzw Elasha
“Ja… ik wilde het schoolproject van vzw Elasha letterlijk in de kijker plaatsen. Enkel het logo en de
website op mijn venster laten
tekenen leek mij maar saai en
weinig tot de verbeelding te
spreken.
Dus…. Hoe kan aanspreken
beter dan met een vrolijke en
bruisende tekening?
Een imaginair schooltje,
spelende kinderen, een boom
met slingeraapje. Een aapje dat
verwijst naar Luyamba in DR
Congo waar de school zal
opgericht worden.
Wie zoekt die vindt in Lokeren en
geniet van de leuke details
en beseft:
‘Misschien is onderwijs wel
nodig…’ Ik vind alvast van wel.”

Eigen website
Dankzij Ilse Van Eetvelde hebben we nu een fantastische eigen website www.elasha.be
Je ontdekt er vast info, filmpjes... die je nog niet gezien had.
Volg ook onze facebookpagina vzw Elasha. Zo help je mee aan de verspreiding van ons project!

Nog meer nieuws van onze partnerorganisatie COOMIAP
COOMIAP, dat is landbouw, veeteelt en diamantontginning. De lokale coöperatie verkoopt haar
diamant in alle transparantie t.o.v. de Congolese overheid. Voorzitter Emile Elasha was in oktober in het
Antwerp World Diamond Center als vertegenwoordiger van 1 van de 5 Congolese diamantcoöperaties,
ter gelegenheid van het bezoek van de minister van mijnbouw Antoinette N'Samba Kalambayi. Ze wil
de strijd aangaan tegen illegale diamantwinning. Deze vijf coöperaties worden begeleid door de
Amerikaans-Canadese ngo RESOLVE/DDI, waarover we in de vorige nieuwsbrief hebben bericht.
Als alle (diamant)bedrijven transparant en eerlijk te werk zouden gaan en belastingen betalen aan de
Congolese staat, dan heeft de overheid meer armslag om echt werk te maken van ontwikkeling.

EERLIJKE DIAMANT EN DEGELIJK ONDERWIJS
WIJZEN DE WEG NAAR EEN BETERE TOEKOMST VOOR CONGO
Wat de acties betreft vermeld in de vorige nieuwsbrief : daar wordt aan gewerkt! Alvast één tipje van
de sluier: de twee zaagtafels die met de camion zijn meegekomen zullen voorlopig dienst doen in
Kinshasa om deuren, stoelen, banken ... voor de school te maken, graag met wat hulp van hieruit.
Wordt vervolgd.

Wanneer starten de werken voor de school?
Zo vlug mogelijk !
Maar daar is geld voor nodig!
Toegegeven, veel geld, want we bouwen geen brousseschooltje maar een degelijk en sober gebouw.
Leerkrachten en directeur staan klaar om te beginnen. Kinderen en ouders hopen op een school in de
loop van 2022. Ons eerste doel: 42.000 euro voor het eerste klasje, met de fundering voor 6 klassen.
Jouw steun, klein of groot, is voor ons heel belangrijk!! (vanaf 40 euro fiscaal attest).
Wil je graag het comité komen versterken ? Van harte welkom !
Wil je liever deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geef ons een seintje.
Van harte fijne kerst- en eindejaarsdagen gewenst,
het comité vzw Elasha
Emile, Els, Mamie, Hubert, Lieve, Marleen, Martine
Giften:
BE48 5230 8027 2427
BIC TRIOBEBB
van Leraars zonder grenzen
Mededeling: gift voor vzw Elasha
Fiscaal attest vanaf 40 euro.

