Misingi nieuwsbrief nr. 01
1. Onze eerste nieuwsbrief!
Op één of andere manier leerde je Endallah of Engare Sero kennen. Je maakte kennis met onze projecten
tijdens een reis met Endallah Cultural Tours of steunt ze sinds lang of kort vanuit België. Met deze
nieuwsbrief willen we je graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen in Tanzania en je vertellen
over onze activiteiten: het studiefonds en de losse projecten die op ons pad komen. We willen je tot niets
verplichten en hopen dat je er plezier aan beleeft. Mocht dit niet zo zijn, geef ons dan zeker een seintje en
dan vallen we je niet langer lastig: info@misingi.be

2. Music for life
Tussen 18 en 24 december kan je deelnemen aan Music for Life tijdens de ‘warmste week van het jaar’.
Sinds vorig jaar kan je zelf beslissen naar welk goed doel de opbrengst van jouw actie gaat. Misingi vzw is
er dit jaar ook bij! Laat het ons zeker weten als jullie voor ons in de bres springen. Misschien kunnen we
wel helpen… Hoe je een activiteit kan registreren vind je hier: http://musicforlife.stubru.be/nieuwe-actie
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3. Misingi is een v.z.w.
Tot voor kort was Misingi een ‘feitelijke vereniging’. De oprichting van een vzw vergde immers te veel
administratief en boekhoudkundig werk en onze beperkte kern van schoolgaande en werkende leden had
de handen al meer dan vol met het in goede banen leiden van het project zelf.
En plots waren daar Marleen en Jan, 2 enthousiaste Tanzania-reizigers die Endallah en Lake Natron deze
zomer samen met hun kinderen bezochten. Ze boden ons aan om de oprichting van de vzw op zich te
nemen en alle financiële en juridische formaliteiten te vervullen. Sinds 6 oktober is Misingi een v.z.w.
Marleen en Jan lieten het daar niet bij en dienden onder de vleugels van Misingi v.z.w. een project in bij
de Koning Boudewijn Stichting (KBS). Dit project zal ertoe leiden dat Endallah en de omliggende dorpen op
korte termijn zullen genieten van een 120 meter diepe solar pump die een halt zal toeroepen aan de
waterproblemen. In de loop van december vernemen we of het project door KBS wordt goedgekeurd.
Indien dit het geval is, zullen mensen die het solar pump project financieel steunen een fiscaal attest
kunnen bekomen dat kan ingebracht worden bij de personenbelasting. We houden jullie op de hoogte en
gaan in onze volgende nieuwsbrief dieper in op het project.
Voor giften in het kader van het Studiefondsproject ligt het enigszins anders. Projecten van onbepaalde duur
oftewel structurele steun worden door de KBS immers niet aanvaard. Misingi v.z.w. kan bij de Minister van
Financiën wel zelf een erkenning aanvragen om fiscale attesten af te leveren. Daarvoor moeten we – als vzw -echter
ten minste één volledig jaar activiteiten hebben uitgevoerd inzake hulpverlening aan ontwikkelingslanden in het
Zuiden. We hopen deze erkenning eind 2015 op zak te steken zodat we ook aan de sponsors van onze andere
activiteiten een fiscaal attest kunnen aanbieden. Nog even geduld oefen dus…

4. Muziekquiz brengt 1923,70 euro op
Al 12 jaar gaat de opbrengst van de, ondertussen beruchte, Muizense Muziekquiz
(www.facebook.com/MuziekquizMuizen) naar een goed doel. Aanvankelijk was dit goede doel Endallah
v.z.w. (de vzw die opgericht werd in functie van de bouw van Endallah secondary School) en sinds enkele
jaren is dit Misingi. De muziekquiz, die op één dag volzet was, bracht dit jaar 1923,70 euro op, een
welgekomen financiële impuls voor de sponsoring van onze hogeschoolstudenten. Waarvoor dank aan
het quiz-team, de Chiromeisjes en –jongens en andere vrijwilligers die hiervoor het beste van hun kunnen
hebben gegeven!
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