Oproep tot steun aan een uniek project in BENIN, Afrika.
Beste leden,
Jan Damps is één van onze leden-duivenliefhebbers en vriend aan huis. Al jaren zet Jan zich
in als vrijwilliger in de Tiense duivensportwereld. Nu zoekt hij het wat verder van huis om
een steentje bij te dragen aan een goed doel. Hij wil een project in Benin, een Afrikaans land,
ondersteunen.
Wij laten Jan even aan het woord.

Ik heb besloten om mee mijn schouders onder een project van een vriend te zetten.
Ik heb altijd al een goed doel in Afrika willen steunen, maar dikwijls heb ik mijn twijfels of het
geld wel helemaal terecht komt waar het veronderstelt wordt terecht te komen.
In dit geval ben ik er 100% zeker van omdat mijn vriend zelf ter plaatse gaat in april 2018 en
hij er destijds mee het hospitaal heeft opgericht. In het kort uitgelegd heeft het project twee
doelen: Het peterschap over 14 lokale kinderen: alle kosten voor school betalen en ook
zorgen dat ze over voldoende kwaliteitsvolle voeding beschikken om er preventief voor te
zorgen dat ze door ondervoeding geen misvormingen krijgen. De financiering van een
orthopedische ingreep voor drie kinderen. Een raming van de kosten bedraagt 6000 à 7000
euro. De project leider is de heer Christophe Janssens. Via een dynamiek van een paar
initiatieven wordt geld ingezameld: aanwezigheid op kerstmarkten (verkoop taartjes en
koekjes), organisatie bon verkoop jonge duiven 2018, ...
Jan Damps, Tienen (B) jan.damps@hotmail.com
Alvast bedankt.
Jan
Bij deze doen wij als bestuur van Oplinter een warme oproep aan onze liefhebbers en
geadresseerden om dit project te steunen. Jan heeft een bonverkoop opgezet en deze is
gestart op 16 januari 2018. U kunt de bons van de milde schenkers ontdekken op
http://www.doevepeet.nl/all-stores. De bonverkoop loopt tot 29 januari 2018 tot 21 uur.

Wij danken jullie bij voorbaat.
Het bestuur van Oplinter

