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Broeder Paul, een dankbaar in memoriam
In 2008 vroeg Zr. Roza Peeters mij het project voor de bouw
van een middelbare school en een hospitaal in Kibangu/Kikwit
te begeleiden. Omdat in Kibangu voor de snel aangroeiende
bevolking onvoldoende onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen
voorhanden waren, moest dit zo vlug mogelijk gerealiseerd
worden.

E

r was geen geld, wij hadden
geen plannen, alleen aspiraties en toch in 2012, 4 jaar later,
liepen 400 leerlingen school in het
“Institut Srs Annonciades” en werd
het “Centre Hospitalier P.J. Declerck” met 80 bedden ingehuldigd.
Dat alles zo vlug tot stand kwam is
een verhaal van mensen die zich
inzetten, die kennis en ervaring
hebben om in Afrika projecten te
realiseren. Eén van die mensen
aan wie het succes van dit project
veel te danken heeft, wil ik van-

daag extra vermelden, namelijk
broeder architect Paul Dequeker.
Geënt op de tropen
Broeder Paul overleed op 4 december 2017, hij werd 87 jaar. Als
eerbetoon voor wat broeder Paul
als mens en architect betekend
heeft voor BOA en voor Congo, wil
ik dit voorwoord aan hem wijden.
De wieg van Broeder Paul stond in
West-Vlaanderen, hij werd er geboren in 1930. De familie verhuist

in 1932 naar Leuven wanneer zijn
vader er hoogleraar benoemd
wordt en er de Vlaamse faculteit
tandheelkunde mee helpt op te
richten. Paul gaat architectuur studeren in Sint-Lucas te Gent. Omdat hij actief wil deelnemen aan
het ontwikkelingswerk in Afrika,
treedt hij in 1956 als broeder in bij
de Scheutisten. Hij beseft dat hij
als architect in Congo inzicht moet
krijgen in de bouwtechnieken en
-materialen geschikt voor de tropen. Hij overtuigt zijn overste hiervan en mag aan het Tropical Department van de School of Architecture in Londen gaan studeren.
In 1958 vertrekt hij als missionaris
naar Congo. Hij maakt een tussenlanding in Nigeria om er het
werk van Maxwell Fry te bestude-

“

Lees verder blz. 2

Wij hebben heel veel
aan broeder Paul te
danken. Hij was niet
alleen de architect
van Kibangu, maar
inspirireerde en gaf
aan hoe je in Congo
vakkennis aan de lokale
omstandigheden kan
aanpassen.
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Voor de bouw van de middelbare school in Kibangu/Kikwit konden we een beroep doen op de begeleiding en het
advies van broeder architect Paul Dequeker.

ren. Fry was een modernistische
architect, pionier in het ontwikkelen van nieuwe materialen aangepast aan de tropische weersomstandigheden. Die zorg voor het
ontwerpen van gebouwen met natuurlijke produkten, geïntegreerd in
hun tropische omgeving en aangepast aan de sociale context, gaat
het hele oeuvre van broeder Paul
beheersen.
L’architecture Tropicale
Bij het begin van onze samenwerking gaf broeder Paul mij zijn boek:
“L’architecture Tropicale – Théorie

Broeder architect Paul Dequeker.

et mise en pratique en Afrique tropicale humide”. Hij publiceerde het
samen met Kanene Mudimubadu.
Ik vond er het plan in van zowel de
middelbare school als het hospitaal en ook alle praktische aanwijzingen.
Toen ik bij Misereor in Aken voor
financiering ging aankloppen, herkende de technische expert op
de plannen de naam van “Paul
Dequeker – maitre architect” en
kreeg ik van die kant geen vragen
meer.
Gedurende 4 jaar ging ik regelmatig naar de kamer van broeder
Paul, in de Vlamingenstraat te
Leuven. Hij hielp mij bij het opstarten van de werken, hoe het lastenboek opstellen? hoe de gebouwen
best inplanten? hoe de aannemer
betalen? enz. Ook bij de opvolging
was hij betrokken. Wij bespraken
de werfverslagen, hij bestudeerde
de foto’s.
Die bezoeken waren voor mij ook
een duik in 35 jaar Congo-geschiedenis. Broeder Paul had het allemaal van op de eerste rij meegemaakt. Als erkenning voor wat hij
in Congo had gerealiseerd, kreeg
hij in 1990 de “Ordre Nationale du
Zaire”.

Een laatse rondreis
Voor zijn definitieve terugkeer uit
Congo in 1993, maakte hij heel alleen met de Jeep nog een rondreis
door het land waarvoor hij zich op
zeer persoonlijke wijze had ingezet. Hij vertelde mij over ‘zijn’ gebouwen die hij dan bezocht en ook
over de Binza en Tshimpondo brug
die hij ontwierp en waar hij nog
eens wou overrijden.
In 2012 verhuisde broeder Paul
naar het RVT van de Scheutisten
in Torhout. Zijn persoonlijk archief,
22 archiefdozen, 14 fotodozen, 25
albums, 8 diadozen schonk hij voor
zijn vertrek aan Kadok in Leuven.
BOA heeft heel veel te danken aan
broeder Paul. Voor mij was hij niet
alleen mijn architect van Kibangu,
maar een inspiratie. Hij was hét
voorbeeld van hoe je in Congo je
vak moet kennen en hoe je impact
kan hebben door die vakkennis
aan de lokale omstandigheden
aan te passen.
Bedankt broeder Paul.
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Namens BOA, Rudi

Foumbot / Kameroen, container aangekomen

Van Heverlee
naar Foumbot

D

aar is de lang verwachte container. Op zaterdagochtend 11 augustus om 6 uur hield de
vrachtwagen met oplegger halt voor het gezondheidscentrum in Foumbot dat met hulp van BoA
tot stand kwam.
Op bovenstaande foto’s ziet u hoe de inzet van mensen hier en ginder in een lijn ligt en krijgt de samenwerking tussen noord en zuid een gezicht.
Op 5 juni werd de container in het Heilig Hart Instituut
door vrijwilligers geladen met kwaliteitsvol medisch
materiaal en ziekenhuismeubilair dat BoA maandenlang verzamelde in samenwerking met LUMOS, artsen, kinesisten en het Christelijk Ziekenfonds.

De verscheping vanuit Antwerpen volgde op 12 juni
en vijftien dagen later kwam hij in Douala aan zo te
zien. In die haven in Kameroen moest het gevaarte
46 dagen wachten om ‘ingeklaard’ te worden.
Nu krijgt alles zijn plaatsje in het mooie, nagelnieuwe
gebouw van het gezondheidscentrum. Zuster Nicole
organiseerde het uitladen en kon zo te zien op heel
wat mankracht rekenen. Geen overbodige luxe want
een kraan om de container van de oplegger te tillen,
was niet voorhanden. In september is een missie van
vrijwilligers ter plaatse om het gezondheidscentrum
op gang te trekken. In het volgende nummer van Blik
op Afrika kunt u lezen hoe dit verliep.
MDG
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Exploratie van realisaties en noden in Burundi
Eric Depreeuw
In 1931 vertrokken de eerste
vijf zusters annuntiaten vanuit
Heverlee naar Afrika, meer
bepaald naar Congo. Het zou
tot 1958 duren vooraleer twee
zusters met een ruime ervaring
in Congo ook naar Bujumbura,
de hoofdstad van Burundi,
overstappen.

H

et plan van Apostolisch vicaris
mgr. Grauls had 1960 als stardatum vooropgesteld. De zusters
moesten zich volgens hem eerst
aanpassen en de plaatselijke taal
leren. Dat was echter buiten de
dynamiek gerekend van zuster Anselma Ulens. Ze vond dat aanpassing en taalverwerving beter lukte
wanneer men onmiddellijk aan de
slag ging. Men koos een eerder
rustige streek uit in de koele bergen, nl. Jenda of Ijenda, 2200 m
hoog. Onmiddellijk kreeg het thuisfront de vergelijkingen met Congo
voorgschoteld: de Burundezen

waren volgens zuster Anselma beleefder dan de Congolezen, meer
gesloten en er was meer devotie
en tucht in de kerk. De eetgewoonten waren erg verschillend: bonen,
zoete aardappelen, rijst, arachide,
eerder weinig maniok en bijna
geen fruit behalve extreem veel
bananen. Dit alles lezen we in het
buitengewoon rijke boek van Ria
Christens: ‘Terra incognita. 75 jaar
annuntiaten in Afrika’ (2016).
Ik weet niet of het aan Heverlee
ligt of aan Burundi maar ook BOA
heeft meer dan tien jaar in Congo
vertoefd alvorens de beslissing te
nemen tevens actief te worden in
Burundi. Vooral onder impuls van
zuster Anastasie, de Burundese
zuster die sedert vorig jaar in België verblijft, zette de raad van bestuur van BOA het licht op groen
voor een exploratiereis. Ik kreeg de
vraag om ter plaatse na te gaan:
wat is er gerealiseerd en wat zijn
de dringende noden.
Allerarmste landen

Cover van het boek van Ria
Christens: ‘Terra incognita. 75 jaar
annuntiaten in Afrika’ (2016).

Nu al is het duidelijk dat er overeenkomsten maar ook aanzienlijke
verschillen zijn met de Congolese
situatie. Burundi behoort, zoals
Congo, tot de allerarmste landen
van de wereld en neemt de derde
plaats in op de ranglijst. Dit land
kent sedert de onafhankelijkheid
in 1962 woelige tijden op politiek
en etnisch gebied. 400.000 Burundezen leven als vluchteling in de
buurlanden, 3,6 miljoen inwoners
zijn afhankelijk van humanitaire
hulp. Het land is veel kleiner en
heeft een lager bevolkingscijfer
met een meerderheid aan Hutu
(85%) tegenover een minderheid
aan Tutsi (14%). 1% behoort tot

De Burundese Zuster Anastasie die
momenteel in Heverlee verblijft.
de TWA of Pygmeeën. De gemeenschap van de annuntiaten is
er met een veertigtal zusters veel
beperkter. In Bujumbura verblijven
ongeveer 10 zusters, de overigen
in Ijena. Er zijn slechts twee vestigingen dus hoeven ze weinig heen
en weer te reizen. De zusters zijn
actief in het onderwijs, zorg voor
kinderen met een beperking, gezondheid en landbouw in functie
van het eigen levensonderhoud.
Prioriteiten voor samenwerking
Mijn taak bestaat erin kennis te
maken met onze nieuwe partner
en samen uit te zoeken waar de
prioriteiten liggen voor samenwerking. Men verwacht van mij dat ik
duidelijk maak hoe Blik op Afrika
functioneert en hoe onze werkwijze geconcretiseerd wordt. Na
mijn terugkeer op 27 september
zal ik uitgebreid verslag brengen,
niet alleen aan de collega’s van
BOA maar ook aan de lezers van
Nsangu, aan u dus.
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ED

Dodentocht 2018 – BOA-project, missie geslaagd
Hilde De Vadder
Het stond al een tijdje op onze bucket list om
de dodentocht te kunnen uitwandelen. Toen Jef
Vandeputte ons voorstelde om te wandelen voor
het BOA-project, leek ons dat zeker een mooie
meerwaarde. We schreven vrienden, familie
en kennissen aan, waarvan er al enkelen snel
reageerden met de positieve boodschap een
steentje te willen bijdragen.

W

e verschenen vol goede voornemens aan de
start. Om 21u werden de poorten naar de hel
geopend. De sfeer in de straten van Bornem was
uitgelaten. Iedereen bleek buurt, vrienden te hebben
opgetrommeld om er een waar feestje van te maken. Het werd snel duidelijk dat de bevoorrading van
kwalitatief hoog niveau was: zeer gevarieerd, met
appels bij aanvang, sandwiches en soep ’s nachts
en een gekookt eitje met tomaten ‘s ochtends.

Die eerste kilometers verliepen vlot. We waren goed
op dreef en de moraal zat prima. Bij de eerste controlepost dienden we zelfs te wachten tot deze openging. Het moet rond kilometer 30 geweest zijn dat
de regensluizen opengingen. De gure wind woei de
druppels in ons gezicht en de bijtende kou deed ons
verkleumen. Bovendien bleek mijn regenponcho uit
de rugzak te zijn gevallen, waardoor ik nat tot aan
de sokken de tocht verder zette. Tegen kilometer 45
was het vet van de soep, begonnen spieren te verstrammen en werd het steeds moeilijker de aanzet
te nemen naar enkele loopkilometers.

De 12 laatste kilometer bleken de langste ooit. De
stramme spieren werkten tegen, alsof ze moord en
brand schreeuwden dat de limiet was bereikt. Een
Ice tea bracht ons erbovenop. En met alle aanmoedigende berichten die maar bleven komen, publiek dat
in de handen klapte en de gedachte dat we er binnen
een mooie tijd zouden geraken, kreeg ik de krop in
de keel. Tegen 10.52u bereikten we de eindmeet.
Batéké
Missie geslaagd. Batéké… we zijn de sponsors
dankbaar. De dodentocht was een sportieve uitdaging. We vinden het fantastisch dat het BOA-project
mee een doel mocht zijn. Tevreden blikken we terug op deze ervaring. Daar hebben we enkele dagen
stramheid met plezier voor over.
HDV

De controleposten volgden elkaar op...
Maar we bleken een topteam, dat elkaar bleef aanmoedigen wanneer de gedachten een negatieve
richting begonnen te nemen. Het lopen van enkele
kilometers na er meer te hebben gestapt, lukte ons
aardig. De controleposten volgden elkaar op. Even
gebruik maken van het toilet, ons voorzien van water en voeding, sokken verwisselen, en verder.
Na een stille nacht werd het uitkijken naar het ochtendgloren. Dat opkomend zonnetje deed deugd en
gaf nieuwe moed na die frisse nacht. Lopen, stappen, lopen, stappen. Tot over de 80 kilometer verliep
dit, tot op bepaalde hoogte, redelijk vlot. We konden
blijven lachen, praten, ook wel genieten, het waterproject van Batéke in gedachten.

Hilde De Vadder en Gerry Mommaerts brachten de
100km tocht rond Bornem tot een goed eind.
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Tijdslijn - Projecten in uitvoering...
Onderwijs
Project Multi Media/ Didactiek Wetenschappen
(G. Tibau) / Taalonderricht
Het multimedia materiaal dat in december werd
verstuurd en opgehouden was in Matadi is eindelijk in Kinshasa toegekomen. Het wordt nu verder
door onze zusters naar de scholen in Totshi, Kibangu en Kinbongo verstuurd.
Dirk houdt intussen intensief contact met de scholen en krijgt trouwens zeer goede terugkoppeling,
vooral dan van de leerkrachten en directie van
Kingandu.
Project ondersteuning ICT & cyber platformen
Tijdens de MultiMedia missie begin dit jaar, hebben de leerkrachten Dirk gevraagd hen te helpen
bij de aankoop van PC’s voor hun privé gebruik.
Afspraken zijn gemaakt waarbij de leerkracht €140
bijdraagt en BOA zorgt voor de aankoop bij Close
the Gap, de PC voorziet van de nodige software
en het transport via Wereldmissiehulp (WMH)
naar Congo regelt. Zr Béatrice, die in Congo alles
coördineert, kreeg al meer dan 60 aanvragen binnen.
Project La Patience – Middelbare school in
Kikwit –
Uitrusten met een fotovoltaische (FV) elektriciteit voorziening
Al het materiaal werd bij Begeca/Aachen aangekocht en met de hulp van WMH naar Matadi
verscheept. Het is intussen in Kinshasa aangekomen. De zusters organiseren nu het transport naar
Kikwit.
Vorming van FV installateurs door Begeca
We konden “eindelijk” aan Begeca de brief van de
bisschop van Kikwit voorleggen, waarin hij zijn
steun voor dit project bevestigt. Begeca, dat dit
project uitvoert en financiert, had deze brief nodig

Rudi Demeuse

om de financiering intern rond te krijgen.
We wachten nu op nieuws van Begeca ivm de reis
van Herr Spiesser naar Kikwit voor de vorming
van lokale “FV ondernemers” en voor de installatie
in de school.
Project Centre Médico- Sanitaire N.D. de
l’Espérance (CMS) Foumbot/Kameroen
De m/v Mimmie Schulte met aan boord onze 40’
container met medisch materiaal voor Foumbot
kwam in Douala/Kameroen aan op 27 juni. Het
duurde 46 dagen en koste ons € 9.000 om hem
te dedouaneren en naar Foumbot te krijgen! Onze
technische en medische missies zullen van 27/08
t/m 21/09 de zusters helpen bij het opstarten van
het CMS (zie verder in dit nummer).

Gezondheidszorg
Project Centre de Santé de référence de Totshi
Sanering van de regenwateropvang
De bouwmaterialen voor het herstel van de regenwaterreservoirs zijn aangekocht. Een lokale
aannemer kan nu alles voorbereiden voor het aanbrengen van de liner.
Installatie nieuw FV gevoed elektriciteitsnet
Al het materiaal is goed aangekomen in Kinshasa
en op weg naar Kikwit.
Sr Patience kreeg gedetailleerde plannen voor de
uitbouw van de nieuwe elektrische voorzieningen.

Autosuffisance
Project Elikya - watervoorziening
Van SOFOCO kregen we een gedetailleerd bestek
voor het boren en oppompen, de opslag en distributie van bronwater, met een voorziene capaciteit
van 30m3/dag. De werken worden op $150.000
geraamd.
Met de zusters wordt nu overlegd hoe zij de financiering van deze investering zouden rond krijgen.
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De onzekere politieke toestand in DRC maakt een
beslissing om een dergelijk bedrag in te zetten
niet eenvoudig.

Feedback over lopende of
gerealiseerde projecten

Project Burundi - Prospectie zending:
Van 09/09 t/m 27/09 gaat Eric Depreeuw naar
Ijenda. Samen met Sr Anastasie bezoekt hij de
scholen en het hospitaal van de zusters Annuntiaten. Het doel is BOA een betere kijk te geven op
de lokale noden en samen met hen te overleggen
hoe BOA hierop het best kan inspelen.

Eric Depreeuw

Zelfvoorziening - Varkensteelt
Jan Stevens, terug van een reis in Burundi, onderzocht ter plaatse de haalbaarheid van het project,
meer bepaald of er genoeg water voorhanden is.

Fondsenwerving
Road to Capetown
Stijn van Parijs heeft zijn droom om dwars door
Afrika te fietsen waargemaakt. Een jaar nadat hij
uit Brugge vertrok is hij in Kaapstad aangekomen.
Op zijn blog www.roadtocapetown.be kan je zijn
reisverslagen nalezen. Van vrienden en kennissen
heeft hij intussen voor € 2.200 sponsoring voor
BOA samen gefietst. Eens Stijn terug in België is,
plannen we een avond te organiseren waarop hij
met de BOA sympathisanten zijn reiservaringen
kan delen.
Dodentocht 2018
Na Jef Vandeputte vorig jaar, namen dit jaar Hilde
De Vadder en Gerry Mommaerts deel aan de
100km tocht rond Bornem. Op aanraden van Jef
riepen zij sympathisanten op om het Elikya/Batéké
water project te sponsoren. Zij deden er minder
dan 14uur over en dat bracht € 2.805 op voor
BOA. (zie verder in dit nummer)
Vastenacties in de scholen:
De leerlingen van het secundair onderwijs van de
1ste, 2de en 3de graad van het HHInstituut zamelden € 9.757 in voor de projecten van BOA.
RD

Burundi Ijenda – herstelling van de muur van de
lagere school Virgo Sapiens
Sinds de aankomst van zuster Anastasie als ambassadeur van de Burundese gemeenschap in Heverlee
schuift Burundi geleidelijk meer onder onze aandacht.
Als een soort startpremie konden we vorig jaar 2.000
€ storten namens Fondation Pierre Tamboise.
Uit onze fondsen hebben we daaraan 2.000 € toegevoegd, uitzonderlijk zonder een uitgewerkt project in
te dienen. De zusters daar beslisten de muur rond de
lagere school Virgo Sapiens te herstellen (zie foto). Ze combineerden
dit met allerlei andere herstellingsen onderhoudswerken, in totaal
voor 8.656.160 Burundese franken
of 4.000 €. Daarvan namen wij dus
de helft op ons. De zusters bezorgden ons een financieel verslag. De
arbeiders werken als een ploeg en
het is de ploeg die het geld incasseert, waarna het
verdeeld wordt volgens de inbreng van elk ploeglid.
Zuster Christine, de plaatselijke overste, bedankt ons
voor deze blijk van menselijke solidariteit. Ze hoopt
verder samen te werken in het belang van de Burundese bevolking en van de kinderen in het bijzonder.
Middelbare School Kibangu – “Institut Soeurs Annontiades” feedback na de missie van maart 2018

Z

uster Dorine, directrice van de secundaire school
Kibangu, deelde ons mee dat ze de genoten vorming van maart uitzonderlijk belangrijk vond (très
capitale) voor de leerkrachten maar vooral voor de
leerlingen. Alle toepassingen opsommen van de opleiding zou te ver leiden maar ze geeft het voorbeeld
‘chemie’. De leerlingen leren toepassingen die bruikbaar zijn in het leven buiten de school, zoals het vervaardigen van bepaalde producten (bijv. zeep die kan
verkocht worden).
De leerkrachten worden aangemoedigd om in groep
te werken om de continuïteit van de expertise te verzekeren. Men leerde door de vorming om meer praktisch te werken, niet alleen theoretisch.
Onder de begeleiding van de leerkrachten leren de
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leerlingen zich beter uit te drukken in een rijkere taal,
ook door inschakeling van het beeldmateriaal.
Zuster Dorine en haar leerlingen en leraars hopen in
de toekomst verdere vorming te krijgen en geven een
aanzet: leren de microscoop te gebruiken. Ze hebben
een toestel maar het staat er eenzaam en verlaten,
door het ontbreken van een lamp maar vooral omdat
de leraars er niet kunnen mee werken.
School Kibangu – verslag schooljaar 2017 - 2018
Zuster Dorine, ja dezelfde directrice als hierboven,
stuurt ons een verslagje van het schooljaar 2017 2018. Zoals vaker gebeurt begint het schooljaar met
een maand vertraging omdat de leerkrachten staken.
Ze gaan niet over tot staking voor buitensporige eisen
maar gewoon omdat hun loon niet, te laat of onvolledig wordt betaald.
Uiteindelijk leidde hun actie niet tot de gewenste resultaten. Het is daarna aan de directie en de leerkrachten om op schema te komen, vooral voor de
laatstejaars die in mei – juni klaar moeten zijn voor
het officiële staatsexamen, het behalen van hun diploma secundair onderwijs.
De school in Kibangu telde 477 leerlingen en 34 leer-
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krachten. 39 leerlingen vielen af, deels door financiële
problemen waardoor het schoolgeld niet kon worden
betaald, deels door een te lage voorkennis van de
Franse taal, onderwijstaal. Ondanks begeleidende
maatregelen halen sommige leerlingen het minimale
niveau niet en moeten de school verlaten. Verheugend is dat zoveel meisjes school lopen: 276 meisjes
tegenover 162 jongens. De traditie van de zusters Annuntiaten wordt voortgezet: emancipatie van sterke
vrouwen. 49 leerlingen hebben deelgenomen aan het
staatsexamen (examen d’état) op het einde van hun
laatste jaar: ze waren ALLEMAAL geslaagd, sommigen met goede punten.
Een andere indicatie voor de kwaliteit van de school
is dat de meeste leerkrachten een positieve evaluatie
van de inspectie kregen.
Interessant om weten is dat de oud leerlingen het
aan de universiteit goed blijken te doen. Sommigen
bezoeken achteraf de school en tijdens twee ‘conferenties’ informeerden deze universiteitsstudenten
de leerlingen over het leven aan de universiteit en
moedigden hen aan deze belangrijke stap te zetten.
Zuster Dorine bedankt Blik op Afrika, de vrijwilligers
maar vooral de velen die BOA steunen.
ED

Wij kunnen uw bijdrage
best gebruiken!
Na het lezen van deze Nsangu bent u zeker overtuigd van
ONZE bijdrage aan de ontwikkeling van scholen, gezondheidscentra enz.
Nu nog snel UW bijdrage overmaken…
ZEKER DOEN WANT WE KUNNEN niet zonder...
IBAN BE28 4314 7320 0120 BIC KREDBEBB
Van Solidariteitsfonds Blik op Afrika
HEVERLEE - FISCAAL AFTREKBAAR VANAF € 40

BoA als “Begunstigde Nalatenschap”
Mocht u overwegen om de werking van Solidariteitsfonds Blik op
Afrika als begunstigde op te nemen in uw nalatenschap appreciëren we dat uiteraard ten zeerste. Nuttige informatie daarover
vindt u op de web-stek: www.mijntestament.be/nl
Nsangu ya bwala - pg. 8 - september 2018

Wij kunnen uw
bijdrage
best gebruiken!
Alle giften zijn welkom, vanaf 40 euro kunnen we u een
fiscaal attest sturen voor uw volgende belastingaangifte.

IBAN BE28 4314 7320 0120 EUR
BIC KREDBEBB
Solidariteitsfonds Blik op Afrika – HEVERLEE

BoA als “Begunstigde Nalatenschap”
Mocht u overwegen om de werking van Solidariteitsfonds Blik op Afrika
als begunstigde op te nemen in uw nalatenschap appreciëren we dat uiteraard
ten zeerste. Nuttige informatie daarover vindt u op de website:

www.mijntestament.be/nl

De vrijwilligers werkten met hart en ziel en dat
gevoel reist zeker mee.

