Nieuwsbrief AFOS december 2020

Beste donateurs en belangstellenden,

Ook het jaar 2020 stond in het teken
van het grote watertekort.
Door gewelddadige aanslagen van
jihadistische groeperingen, kwamen
veel vluchtelingen uit de grensstreek
naar Gorom-Gorom, de hoofdstad
van de provincie Oudalan. Men
deelde voedsel en water, waar dat
mogelijk was. AFOS kwam de
bevolking te hulp door een gift zodat
er waterpompen gerepareerd
konden worden. Wilde Ganzen
verdubbelde een bedrag waardoor
200 gezinnen een “coronapakket”
ontvingen, bestaande uit 25 kilo rijst,
een hygiënekit met zeep, een
emmertje en een waterketel om het
virus te bestrijden.

Hartelijk dank voor uw steun in het afgelopen jaar. Ondanks dit bizarre
coronajaar heeft AFOS, mede dankzij u en in samenwerking met
stichting Steun voor Oudalan en Wilde Ganzen, opnieuw het verschil
kunnen maken in de noordelijke provincie van Burkina Faso.
www.afosflevoland.nl www.steunvooroudalan.com

Veel activiteiten konden helaas niet doorgaan,
zoals de Sint Maartenactie en de kerstmarkten.
Donateursgelden, collectes in kerken en
parochies, statiegeldactie van AH, jamverkoop en
verkoop van zelfgemaakte mondkapjes brachten
toch nog wat geld in het laadje.

De scholenactie “Don’t waste my world” gesponsord door de EU en Wilde Ganzen,
kon dit voorjaar net op tijd afgerond worden. In april ging de markt in Gorom-Gorom
weer open. Het opruimen van het plastic zwerfafval kon beginnen.
beginnen

29 augustus
Boomplantdag in
Gorom-Gorom. Er zijn
800 bomen aangeplant.
Scholieren van het
Lyceum onderhouden
deze nieuwe aanwas.
Water-en voedselzekerheid
is nu prioriteit één!!!!!

“Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als
optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen, wel de zekerheid dat iets zinvol is, ongezien de afloop, het
resultaat”. Uit Hoop: Vaclav Havel
U kunt ons werk blijven steunen door een gift over te maken op Bankrek. NL 08 INGB 0002.1777.20. Voor meer
informatie: www.afosflevoland.nl en www.steunvooroudalan.com Wij wensen u alle goeds voor de komende tijd. Blijf
gezond. Namens het bestuur, Ditta Nicolaï.

