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1 Eindejaarsoproep 
 

Opgelet: Op 31 december 2018 wordt onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting 
afgesloten. Dat is logisch, want ook ons Maji-project zal dan afgerond zijn. Rep je dus, indien je 
nog een laatste gift wenst over te maken op de projectrekening. Stortingen die toekomen na 31 
december zullen immers teruggestort worden door de Koning Boudewijnstichting. Ze komen 
dan ook niet in aanmerking voor een fiscal attest.  

Tijdens de kerstvakantie bekijken we samen met het lokale Misingi-comité wat de prioriteiten 
voor 2019 en volgende jaren zullen zijn. Er is enerzijds de vraag om het dispensarium te upgraden 
(of minstens toch de bevallingskamer en de ‘neonatologie’), anderzijds heeft ook het waterpro-
ject nog potentieel (plaatsing van zonnepanelen om de waterpomp aan te drijven, de verbinding 
tussen het Masabeda Solar Project en de nieuwe opslagtank nabij de Vodacomtoren). 
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Zoals steeds overleggen we samen, maar heeft het lokale comité een doorslaggevende stem. Jul-
lie gulle bijdragen zijn in ieder geval nog steeds welkom. Op die manier kunnen we ook volgend 
jaar snel uit de startblokken schieten. 

Doneer nog voor het einde van 2018 en ontvang een fiscaal attest dat je een forfaitaire belas-
tingaftrek van 45% oplevert 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan ons project. Zodra je Misingi op 
jaarbasis met minstens 40 EUR ondersteunt, ontvang je hiervoor automatisch een fiscaal attest 
ten bedrage van de door jou gestorte sommen. Dit attest wordt opgemaakt door de Koning Bou-
dewijnstichting en ontvang je in de loop van volgend voorjaar. Op basis van dit attest kan je het 
bedrag van je giften voor Misingi invullen op je aanslagbiljet voor 2017, waardoor 45% van dit 
bedrag door de FOD Financiën van je personenbelasting afgetrokken wordt. Je betaalt dus minder 
belastingen en krijgt daardoor een gedeelte van uw gift terug. Concreet betekent dit dat je bij een 
gift van 40€ uiteindelijk maar 22€ betaalt. Bij een gift van 100€ betaal je uiteindelijk 55€. 
 
 Wil je een fiscaal attest ontvangen? Stort dan op de projectrekening die beheerd wordt 

door de Koning Boudewijnstichting 
IBAN: BE10 0000 0000 0404 
BIC: BPOTBEB1 
Gestructureerde mededeling: ‘128/2939/00025 (vergeet dit niet, anders komt je gift niet 
bij ons  terecht!) 
 

 Wens je geen fiscaal attest? 
IBAN: BE90 9731 2362 6332 
BIC: ARSPBE22 op naam van Misingi vzw 
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2 Maji-Project: slotfase 
 

Maji I zit er al op en Maji II nadert, zoals ge-
pland haar einde. Al was de laatste rechte lijn 
niet helemaal recht... Door het uitzonderlijk 
zware en lange regenseizoen schoof de ti-
ming een beetje op. Er moest immers nog 
laat op het jaar geoogst worden. Ook de ce-
mentschaarste in het land wierp roet in het 
eten. De geplande bouw van de nieuwe op-
slagtank nabij Vodacom – waarvoor de ste-
nen klaar liggen – kon hierdoor nog niet vol-
tooid worden. Het zijn gelukkig niet meer dan 
schoonheidsfoutjes ten gevolge van over-
macht. Want geen project liep ooit zo vlot als 
het Maji-project.  

 

 

Op 4 januari 2019 staat de officiële overdracht van 
het project op de planning. Een ruime Misingi-dele-
gatie zal bij deze festiviteiten aanwezig zijn (op eigen 
kosten vanzelfsprekend). Naar verluidt worden er 
ook enkele hoogwaardigheidsbekleders verwacht. In 
de nieuwsbrief van maart-april beloven wij u een uit-
gebreid verslag met eindevaluatie. 
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3 Studenten Verpleegkunde in Endallah en Karatu 
 

In 2015 bracht Misingi vzw de samenwerking tussen de Hogeschool Thomas More en Karatu 
Health Training Institute tot stand. In oktober liepen opnieuw enkele studenten Verpleegkunde 
er stage. Een stukje uit de blog van Edith Conings, één van de studenten Verpleegkunde van Tho-
mas More die stage liep in Tanzania.  



Misingi Nieuwsbrief 15 – December 2018 

5 

 
"Zo hebben we onder andere een zie-
kenhuis bezocht in Endallah, een dorpje 
met ongeveer 6000 inwoners. Er was 
slechts 1 dokter die er werkte. Daarbui-
ten nog 1 verpleegkundige voor de be-
vallingen en familie planning, 1 voor de 
allerlei aandoeningen en 1 voor af-
name van HIV, malaria en TBC testing. 
Ik mocht foto’s nemen en het is echt on-
voorstelbaar met welk materiaal, ac-
commodatie,.... ze moeten te werk 

gaan. De dokter vroeg of ik geen week of twee daar wil komen werken want ze hebben het echt 
nodig. Ik ga dit proberen te regelen. Er is ook heel vaak een groot te kort aan medicijnen. Ik heb 
onze eigen medicatie voor een groot deel daar afgegeven (pijnstillers, verband, ontstekingsrem-
mers, pilletjes tegen diarree,..) De dokter was heel dankbaar en echt onvoorstelbaar hoe hij te 
werk gaat (24 op 24 is hij bereikbaar)." 

4 Varia 
Naar goede gewoonte werd ook dit jaar weer een Muziekquiz georganiseerd ten voordele van 
Misingi. Maar liefst 108 ploegen namen aan deze 16de editie – die in het teken van de new beat 
stond - deel. De opbrengst wordt door de organisatoren afgerond tot 2000 EUR.  
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Misingi VZW is geregistreerd als goed doel voor de Warmste Week. Zet tij-

dens de Warmste Week een actie op en schenk de opbrengst aan Misingi! 

 

 

 

 

5 John heeft plannen 
 

In juni 2019 komt John – op uitnodiging van Dorizon Doenja vzw - op bezoek in België. Dat is op 
zich niet zo opzienbarend ware het niet dat hij deze keer ook Mama Happy mee brengt. Het zal 
haar eerste bezoek aan België worden. Een hele onderneming voor Mama Happy die Tanzania 
nog nooit eerder verlaten heeft. Wordt vervolgd... 

 

 

 
 

Misingi werd erkend door de Koning Boudewijnstichting.Misingi VZW, Van Uytvenlaan 8, 2820 Bonheiden. Deze email 
wordt u bezorgd namens Misingi VZW die die de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is en deze 
met grote zorg behandelt, volgens deze GDPR-conforrme privacy-verklaring. Wil je in de toekomst deze nieuwsbrief 

niet meer ontvangen, stuur een e-mail naar info@misingi.be 


