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Groep Meetjeslanders helpt schooltje bguwen in arme wrik in Zuid-Afrika

rkwlize""Zuid-Afrikanen uerrast door onlewe
EEKTO

Een g¡oep ltleetjeslandse
ledeñvangorn In Africa
fgfef vertrok vorig¡e week
iaar- f ranshoek in Ztiù-
Afrik¿om ertè helPen aan
deuitbouwva¡reen
scUoottie in een arme wijk'
In'hu¡ bagage¡ een cheque
r¡an nrimÞo.ooo euro die
ze büeenbrachten.! ' MARîvA,N HULLE

\Mat een goed jaar geleden als

een bescheiden initiatief begon,

is inürssen uitgeg¡oeid tot een

-

De vrouwen kriigen

opleiding biieen
opticien om te helPen

biide oogtesten

24 ur¡r nahunvertekwaren de

Meetjeslanders ter Plaatse, moe

maar-gelutrkig. De groeP had in-
tussen al kennisgemaakt met
IsabelleDe Smul, de oprichtsær
vandévzwBorninAfrica
'Î.Ia een goede nachtrust kon-

orote ondernemingf
Enkele Plee$ouders van een

BIA-kindie in Zuid-Afrika sta-

ken de ÈoPP"n büeen, organi
seerden een Pak activiæiæn en

siaag¿en erin om in. een goed

iaar tüd meer dan 2O.OO0 euro
it te ãamelen. Het geld zal be-

den we eindeläk starten waax-

voorwe gekomenzän: dé afn¡er-

king van het nieuwe educatie-
centnrm in KranshoeH', vertelt
vóorzitter Mario LamPaert

Borr¡naêriaþn . De Meetjælandse groeP van Bom ln Africa ziet het verblüf'helemaal zitten.

steed worden aanr de uitbouw '1VIet een werkbusje werdenwe Ook de meegereisde BIA-r¡rou-
wen laten zich niet onbetuigd'
Ze zelten dq schooluniformen
klaar.vr¡llen de Perurendozen en

verdelen de nieuwe boekentas-
sen. Ze ffigen ook oPleidingbij
de plaatseliike opticierL want ze

*deætt de komende weken on-

dersæuning bieden bil het afrte-

menvan de oogtesten-
Intussen zijn de mannen be$on-
nen met de constr.uctiewerkerr
Zawe! de mannen als de r¡rou-

wen werken heel gestnrctu-
reerd en ordenteldk en daar Ki-
ken de Zuid-Afrikanen toch wel
van op. 'lets waar iedereen wel
naar uitgekeken heeft, is het be-

zoek aan het Peækind datwe al

enkele jaren financieel steu-
nen", zeg¡t Mario LamPaert.
'Dat zllnvoor elkvan ons mooie
maar emotionele momenten'
Meteen een goede stimuláns om

de tweede week aan te vangen!"

ilo
urr,vw.bominaf iica.org

van het educatiecentrum tn naar de bourrwerf gevoerd

Kranshoek. waa.r fire onmiddelläk een in-

Burgemeester Koen Loete en schatting van onze werkzaam-

schepen Ann Van Den Dries- heden konden maken. Onze eer-

sche (beiden CD&V+) wuifden sæ werkdagwerd afgerond met

het BIA-team uit, dat vol goede een bezoek aan een zaak met

moed via Qatar naar bouwmaterialen om

kavertrok
Zuid-Afri

maæriaalinækoPen."
massaal



20 tokaat rMeetjesland in beelcl
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EEKT(} 20.000 euro voor Born in Africa

l

De afdeling Meetjesland van '

de vzw Bom in Africa heeft
20.171 euro ingezameld in
Eeklo en omstreken. Ook de
stad zelf deed nog een extra in-
spanning door enerzijds 800
euro te schenken uit de stads-
kas en ook nog eehs 250 euro
van de Tamboermarkt, "In de
sloppenwijken van Bitou in
Zuid-Afrika moeten nieuwe
klaslokalen gebouwd wor=
den", zegt Mario Lampaert.
"Dit voorjaar trekken enkele
van onze vrijwilliger ook naar
daar om persoonlijk mee te
bouwen."r (ose)


