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1. Het ‘Endallah-virus’

KVLV HECHTEL & NATUURPUNT STELLEN VOOR:

“HET ENDALLAH-VIRUS”
ZONDAG 29 MAART 2015 om 14 u, in DE SCHANS HECHTEL
FOTO- & FILMNAMIDDAG
Graag nemen we jullie mee op onze reis naar Tanzania in 2014
Als team van 21 enthousiaste mensen knapten we daar de lagere school op,
werkten mee in het dispensarium, dompelden ons onder in het leven van
alledag, samen met de lokale bevolking, en bewonderden de prachtige
natuur.
We verwennen jullie met Afrikaanse hapjes en soepen, geven uitleg over het
Misingi-project en onze werken daar, en organiseren een tombola met
Afrikaanse en ecologisch verantwoorde prijzen.
Inkom is gratis en de opbrengst gaat naar Misingi vzw.

ALLEN WELKOM!

Het Misingi-project wordt gesteund door ‘Leraars zonder Grenzen VZW’ ( www.lzg.be ) en loopt in
samenwerking met Endallah Cultural Tours en Endallah-Rijmbo.
Misingi VZW, Van Uytvenlaan 8, 2820 Bonheiden www.misingi.be

De 21 leden van KVLV en Natuurpunt uit Hechtel-Eksel, die verleden jaar deelnamen aan een inleefreis in
Endallah, geraken van hun impressies niet verlost en noemen hun evenement daarom ‘Het Endallah-virus’.
Iedereen is van harte uitgenodigd!

2. Het nieuwe schooljaar is gestart
Een nieuw schooljaar is in Tanzania niet voor iedereen weggelegd. Voor sommige ouders zijn de
schoolkosten onbetaalbaar en zijn de kinderen genoodzaakt om thuis te blijven. Voor het studiefonds van
Misingi trok Roger naar Engare Sero en Endallah.
Na het opvragen van de resultaten, want geslaagd zijn is een voorwaarde om verder te mogen gaan, kon een
balans worden opgemaakt. Uit de lijst onbemiddelde ouders, die door het aangestelde comité werd
opgesteld, werden de leerlingen met de beste resultaten in het laatste jaar van de lagere school geselecteerd.
Zij zullen allen beginnen in het eerste jaar secundair en, mits ze slagen, op onze en uw steun kunnen blijven
rekenen.
Een kort overzicht:
In form I slaagden 9 van de 11 leerlingen
In form II slaagden 16 van de 19 leerlingen
In form III slaagden 8 van de 9 leerlingen
O-level
In form IV slaagden 1 van de 3 leerlingen
9 kinderen starten dit jaar in form I
1 student volgt form V (A-level)
2 studenten volgen form VI (A-level)
1 student volgt het laatste jaar voor onderwijzer in de lagere school
2 studenten volgen hun derde jaar universiteit
Naast het studiefonds werd vergaderd over het Solarpomp-project om zodoende een beter inzicht te krijgen
en duidelijk afspraken vast te leggen in een contract.
Verder werd nagegaan wat de grootste noden zijn en wat eventueel kan aangepakt worden via inleefreizen
of op andere wijzen.
Specifiek naar vrouwen toe voldeed de Akina mama (vrouwengroep) aan de eisen om een vereniging te
vormen die onder één rekening werkt. De groep, van 66 vrouwen, klopt (letterlijk) rotsen tot grind. Hen
wordt een renteloze lening toegezegd van 1.500 euro voor de aankoop van zware hamers, kruiwagens,
emmers e.d.
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3. Vlammetjes voor Endallah
Op 17 januari organiseerden Kathleen en Kristof ‘Valmmetjes voor Endallah’. Bij een houtvuur konden de
talrijke aanwezigen iets eten en drinken of een Maasai-pop kopen. Het werd een gezellige avond waarbij
vrienden en bekenden elkaar terug zagen en even konden bijpraten. Dank zij de inzet van Kathleen, Kristof
en hun helpers en de talrijke opkomst zal de opbrengst weer enkele studenten de kans geven om te studeren.
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