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In Congo maakt u een wereld van verschil !
Beste sympathisant van vzw Lisanga,
Geachte mevrouw, geachte heer,

De waterput van het gezondheidscentrum van Mushie was dringend aan herstel toe. Het water was niet
meer drinkbaar en onvoldoende afgeschermd tegen insecten, zand en zwerfvuil. Bovendien was het
gevaarlijk voor spelende kinderen. Daarom werd in overleg met de gezondheidswerkers afgesproken dat
vzw Lisanga een extra budget zou vrijmaken voor de sanering van de waterput.
Vanuit Mushie kregen we het bericht dat het project bijna afgerond is: de put werd opnieuw uitgegraven
en de bodem werd grondig gesaneerd. Een stevig deksel sluit de opening af en beschermt het water tegen
stof, insecten en padden. In Inongo werd een draaiwiel besteld en binnenkort krijgt de put een omheining
om ook honden en kippen op afstand te houden.

‘na’

‘voor’

We kregen niet alleen foto’s doorgestuurd, maar ook een enthousiaste brief van de gezondheidswerkers.
Een stukje hieruit …
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Niet alleen de patiënten en de gezondheidswerkers, maar ook de omwonenden maken gebruik van de
waterput en hoeven geen 5 km meer te stappen om drinkbaar water te halen.
Vzw Lisanga waakt erover dat uw financiële bijdrage doelgericht en efficiënt wordt besteed. Als
organisatie kiezen we voor lokale projecten, op mensenmaat, uitgevoerd door onze Congolese vrienden.
We kunnen weliswaar de wereld niet veranderen, maar lokaal maken we samen een wereld van verschil.

Daarom durven we u opnieuw te schrijven met het verzoek om vzw Lisanga ook dit jaar te steunen met
een financieel duwtje in de rug. Het missioneringswerk van de Zusters Kindsheid Jesu, die meer dan 75
jaar in het bisdom Inongo hebben gewerkt, blijft vrucht dragen en zich verder ontwikkelen. Dank zij u en
de inzet van de Congolese zusters en vrijwilligers.

Vzw Lisanga is erkend als instelling om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen voor hulpverlening
aan ontwikkelingslanden. Concreet betekent dit dat wij fiscale attesten kunnen uitschrijven voor giften
van privé personen van minimum 40 euro per jaar, dit kunt u toevoegen aan uw belastingsaangifte voor
het inkomensjaar 2016. Een deel van uw gift kan u op die manier recupereren via de belastingen.
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Voor meer informatie, zie www.zorg-saam.be/lisanga of mail naar info@lisanga.zkj.be.
Namens de vrijwilligers van vzw Lisanga wens ik U een Zalig Kerstfeest en een gelukkig 2017 !

Geert Laleman
Voorzitter vzw Lisanga
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