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BIA-Team al vijf jaar actief in onze gemeente:

“Al veel 
mooie dingen 
gerealiseerd 
voor de kinderen 
van Zuid-Afrika”

Vijf jaar geleden werd het BIA-team Meetjesland opgericht. Ook 
in Assenede zijn de geëngageerde vrijwilligers erg actief. “Er 
zijn peetouders en vrijwilligers over heel Vlaanderen, maar het 
unieke is dat we in het Meetjesland in teamverband werken”, 
zegt Mario Lampaert van het BIA-team Meetjesland. “We zetten 
samen acties op touw, zamelen fondsen in, steken de handen 
uit de mouwen. Ondertussen gingen we zelfs twee keer ter 
plekken om een schooltje te verbouwen, te schilderen en herin 
te richten.”

Realisaties
Het verhaal van het BIA-team Meetjesland startte vijf jaar 
geleden. Na vijf jaar kan de organisatie al terug blikken op 
heel wat mooie realisaties. “In 2015 realiseerden we voor 
het eerst een bijlesklasje in de township Wittedrift. In 2017 
trokken we naar Afrika om er het Educatief Centrum van BIA 
te helpen oprichten. Daarvoor hebben we in het Meetjesland 
een koekenverkoop georganiseerd, namen we deel aan de 
dodentocht om sponsorgelden bijeen te krijgen,…. Uiteindelijk 
haalden we een mooi bedrag op. Daarnaast ontvingen we ook 
een award van de overkoepelende organisatie.”

2020
BIA is ondertussen geen onbekende in Zuid-Afrika. “De lokale 
bevolking kent de organisatie en weet waar ze voor staat. Ze 
zijn BIA erg dankbaar. Alle investeringen gaan ook rechtstreeks 
naar de verschillende projecten.” In 2020 is het de bedoeling 
een sport- en cultuurcentrum te bouwen. “Dit is een uitbreiding 
van het Educatief Centrum dat in 2017 werd opgericht. Daarnaast 
voorzien we dit jaar ook in financiële ondersteuning voor 
oogtesten, brillen en mondhygiëne. We gaan ook een 450-tal 
boekentassen aanschaffen.”

Door corona vielen heel wat activiteiten om geld op te halen in 
het water, wie wil kan BIA steunen.

→info via Mario Lampaert, 0476 358 298 
of www.borninafrica.org. 

De vzw ‘Born in Africa’ is al meer dan vijf jaar actief in 
onze gemeente en het Meetjesland. Via de Belleman 
willen ze zich even voorstellen. “We zetten vooral 
in op de educatieve en sociale ondersteuning van 
schoolgaande kinderen en jongvolwasseneden uit de 
achtergestelde wijken van de Bitoustreek in Zuid-
Afrika. “Zo krijgt iedereen er de kans tot onderwijs.” 


