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Voorwoord
Beste vrienden,
Eerst en vooral willen we jullie allemaal heel hartelijk danken voor de steun die we ook weer in 2013 kregen en we wensen jullie
alvast een schitterende start van 2014.
Laat in dit nieuwe jaar Liefde, Vriendschap, Gezondheid, Gezelligheid, Solidariteit, Samenhorigheid en zoveel mooie dingen uw
leven overheersen !
In deze nieuwsbrief lees je het resultaat van de activiteiten in de laatste 3 maanden van 2013, het was een drukke periode maar
het resultaat is overweldigend en geeft ons alvast de moed om ook in 2014 verder te gaan. Ook dan hopen we op jullie massale
steun, onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting werd alvast verlengd tot eind 2014. Dit betekent dat jullie giften
vanaf € 40 op jaarbasis fiscaal aftrekbaar zijn (art. 104 WIB). We hopen dan ook op enkele spontane giften via onze
projectrekening “Educatie, Water en Gezondheidszorg voor de jongeren in Bassodawish”, beheerd bij de Koning
Boudewijnstichting, met rekeningnummer
BE10 0000 0000 0404 en BIC: BPOTBEB1. Gelieve steeds de gestructureerde mededeling ***128/2469/00087*** te vermelden!
We danken jullie alvast voor elke steun, groot of klein!
Asanta Sana – Hartelijk Bedankt !
Marleen & Marc Nuytten – Vandommele
Nadine & Luc Nevejans – Staelens
Maria & Leon Goubin - Dalemans
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Projectfilmpje Bassodawish – december 2013 (na bezoek door Nadine Staelens en Lennert Nevejans)

In september 2013 waren Nadine en Lennert in Bassodawish, een
dorp met een kleine 7000 inwoners, waarvan de bouw van de
middelbare school sinds 2009 gesteund wordt door Dorizon Doenja
vzw. Tijdens dit bezoek werden enkele nieuwe beelden gemaakt en
deze zijn ondertussen verwerkt in ons overzichtsfilmpje over het
project. Klik op de foto hiernaast om het filmpje te starten en deel
het met al uw vrienden en kennissen.
Educatie
Het filmpje start op de Shangit Lagere School waar de kinderen ons
met open armen ontvingen. Na een bezoek aan deze school
trekken we naar de Middelbare School. Dankzij onze steun wordt
daar volop gebouwd aan het administratiegebouw en hebben de
jongeren het noodzakelijke educatieve materiaal om kwaliteitsvol
onderwijs te kunnen krijgen.
Gezondheidszorg
Vlakbij de school ligt het doktershuis waar er sinds één jaar vrijwel
permanent een dokter ter beschikking staat van de
dorpsgemeenschap. Naast de woning van de dokter bouwt men nu
ook een extra huisje voor een verpleegster die samen met de
dokter de eerste hulp en basis gezondheidszorgen kan bieden.
Water
De afgelopen jaren zijn reeds heel wat middelen benut voor de
watervoorziening met reservoirs, waterputten, pompen, leidingen,
aftappunten. Ook bij het nieuwe administratiegebouw van de
school heeft de gemeenschap met de door Dorizon Doenja
beschikbaar gestelde middelen een groot waterreservoir gebouwd.
Groene Energie
Zoals reeds gemeld in de vorige nieuwsbrief zoeken we momenteel
nieuwe sponsors om het deelproject “Elektriciteit voor de school”
te kunnen realiseren. Het dossier werd ingediend bij Flanders
Investment & Trade en ook bij Energy Assistance lopen de
gesprekken verder. We houden jullie op de hoogte !

Lokale initiatieven
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Overzicht activiteiten in België

Op zaterdag 7 en zondag 8 december 2013 namen we deel aan de Oxfam
Geschenkenbeurs in Sint-Gillis-Waas. Ook nu weer hadden we heel wat
mooie Afrikaans getinte geschenken. Handtassen, schortjes, beeldjes,
juwelen, ... bijna alles werd verkocht!
Naast de verkoop hadden we ook onze ‘Altijd Prijs’ tombola die ook dit
jaar vele mensen kon overtuigen. Via de aankoop van een tombolalotje
steunden ze ons project. Er waren prachtige prijzen zoals waardebonnen
bij plaatselijke handelaars, fotokaders, wijn en heel wat meer.
Iedereen die ons steunde kon ook een gokje wagen op onze schitterende
hoofdprijs, een Rodania herenhorloge.
En nu het resultaat...
in de vaas zaten 186 noten en op 9/12/2013 waren er 138 ingangstickets
verkocht voor ons Benefietconcert.
Met een gok van 185 noten en 125 tickets konden we Ronny Stuer uit
Sint-Gillis-Waas (’t Kalf) uitroepen tot gelukkige winnaar en ondertussen
mocht hij het mooie uurwerk in ontvangst nemen van Marleen en Nadine.
Proficiat Ronny !

In het kader van “Music for Life” heeft de Pre-Press afdeling van
Chesapeake Bornem (de afdeling waar ook Lieve Vancraeynest werkt), een
cake- en chocoladeverkoop georganiseerd.
Het werd een groot succes en dit prachtige initiatief bracht niet minder
dan € 550 op, mede dankzij de steun van de Directie die alle ingrediënten
aankocht en de logistieke ondersteuning gaf.
Reden genoeg dus om een bezoekje te brengen aan dit bedrijf en Els
Lameire (Operations Manager) hartelijk te bedanken voor deze steun!

Tot slot was er nog ons “Benefietconcert Hermitage – Alleen De Liefde Kan
U Redden” op 22 december...
Het werd een overweldigend succes waarvan we nooit hadden durven
dromen. Het Gemeenschapscentrum De Route, ons ter beschikking
gesteld door het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas, was goed gevuld en
ook na de voorstelling bleven de toeschouwers enthousiast napraten bij
een glaasje bier of wijn. Bedankt talrijk publiek!
David, Carlo en Filip van Hermitage brachten op hun eigen manier jong en
oud in vervoering met hun poëtische teksten over liefde en verdriet. Eén
boodschap zullen wij alvast altijd onthouden: “Alleen De Liefde Kan U
Redden”. Bedankt Hermitage!
(info op www.hermitageweb.be)
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Wat er op stapel staat...

Jouw steun…

Ook nu weer staan er al enkele activiteiten op stapel, noteer deze alvast
in jouw agenda en laat ons weten als ook jij wil deelnemen !

Er zijn tientallen manieren om geld in te zamelen
voor een goed doel...
 Je kan met jouw school of vereniging een
leuke actie organiseren...
 Misschien heb je binnenkort iets te vieren
en vraag je jouw vrienden om ons goed doel
te steunen?
 Of ben je sportief en rijd of stap je naar een
verre bestemming?
 Speel je muziek of theater.. ook dan is er
zeker iets te bedenken!

Wil je zelf ook een actie organiseren? Alle ideeën zijn welkom!

zaterdag 29 maart 2014 tussen 13u30 en 17u00
“Duik er eens in voor Bassodawish” editie 2014
Provinciaal Domein Puyenbroeck – Wachtebeke
inschrijven kan via info@dorizondoenja.org

zaterdag 21 juni 15u00 tot zondag 22 juni 15u00
“24 Uur van Zolder voor wielertoeristen”
Alexis Bikes vzw (www.alexisbikes.be) en
Maintenance Partners NV
(www.maintenancepartners.com) zullen een
team afvaardigen en zich laten sponsoren.
Supporters welkom !

Op dit moment plannen Melissa Nevejans en
Kathleen Casters een bezoek aan Bassodawish
om daar hun steentje bij te dragen op de
Middelbare School. Als alles doorgaat zullen ze
eind augustus 2014 voor 1 maand gaan helpen
bij de lessen Engels. We kijken alvast uit naar
hun ervaring!

Meer info…
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, antwoord dan op deze mail
met het onderwerp “UITSCHRIJVEN” of klik hier.
Dorizon Doenja vzw, www.dorizondoenja.org
Facebook groep Dorizon Doenja
Verantwoordelijke uitgever: Luc Nevejans, Boerenkrijglaan 13, 9170 De Klinge

Iedereen die zelf een actie op touw wenst te zetten,
willen we steunen met de nodige informatie, foto’s,
film en persoonlijke uitleg. Neem even contact op
met info@dorizondoenja.org en we helpen je graag
bij de uitwerking van jouw uniek idee.
Wil je ons financieel steunen?
Stort op projectrekening
“Educatie, Water en Gezondheidszorg voor de
jongeren in Bassodawish”, beheerd bij de Koning
Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000
0404 met BIC: BPOTBEB1 en
met vermelding ***128/2469/00087***.
De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar
vanaf € 40 (art. 104 WIB).

