
Beste vriend(in) van Ingobyi

Uw respons op onze meest recente nieuwsbrief stelde ons in
staat het materiaal aan te kopen dat nodig is om bevallingen
en heelkundige ingrepen in het ziekenhuis van Murunda op
een correcte, steriele manier te laten verlopen.
Heel, heel erg bedankt daarvoor.

Voedselproject
Naast hygiëne is een behoorlijke voedings toestand - zoals u wel weet - een basis-
voorwaarde voor een gezondheidszorg die naam waardig.
In een streek waar bijna de helft van de mensen ondervoed is, draait ons voedsel-
project voor 170 van de armste gezinnen intussen op volle toeren. 

Elk van deze gezinnen heeft op dit ogenblik konijnen. Die zorgen voor noodzakelijke
eiwitten in de voeding en ‘brood’-nodige extra financiële inkomsten.
Daarnaast beschikt elke groep van 10 gezinnen ook over 2 modeltuinen van telkens
50m² en een koppel geiten en schapen voor de melk en/of de kweek.
De mensen wordt geleerd hoe de dieren te verzorgen, hoe de opbrengst van
groenten op een beperkte oppervlakte te optimaliseren, hoe
een evenwichtige maaltijd te bereiden, ...

Er wordt gewerkt aan een systeem van onderlinge solidari-
teit en de eerste stappen in de richting van zelf-financiering
zijn gezet.

Om dit succesverhaal duurzaam te maken, durven we van-
daag nog eens bij u aankloppen ...

Honger!
Stel u dit even voor:
mannen en vrouwen
die leven van de
aarde, maar hun stuk-
je grond meestal
moeten bewerken
met een lege maag,
en dus - letterlijk - met
knikkende knieën:
dat is de dagelijkse
realiteit in Murunda.

Ingobyi vzw
nieuwsbrief maart 2019

ingObYi
in beeld

Rwanda
meets belgium

Ook in 2019 zullen we - samen
met u en met onze Rwandese

partners - verder blijven werken
aan een betere hygiëne in de

gezondheidszorg voor moeder
en kind. De aankoop van een
autoclaaf voor een aantal van
de gezondheidscentra waar
we mee samenwerken staat
daarbij hoog op de agenda.

Ludieke wandeling en BBQ

25 mei 2019
Start wandeling

tussen 16.00u en 17.00u
Start BBQ

tussen 18.00u en 19.00u

Feestzalen Nicolaas
Jachtweg 1, Buggenhout

Info: 0495 23 53 72
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Stel u voor: meisjes en jongens in alle
vroegte te voet op weg naar school, die
regelmatig langs de kant van de weg te
vinden zijn met tekens van hypoglyce-
mie (= laag bloedsuikergehalte) omdat
ze nog niet gegeten hebben ...
Hoe moeten ze zich in Godsnaam ook
nog eens concentreren in de klas?

elk gezin een modeltuin!
‘Onze’ 170 gezinnen hebben al een eigen stukje grond. Via de modeltuinen hebben ze geleerd hoe ze de opbrengst van dat
lapje grond kunnen optimaliseren.

Maar daar stopt het vandaag jammer genoeg voor de meesten wegens gebrek aan financiële middelen.

Voor de inrichting van zo een ‘model’-tuin van 50m² is er nochtans - naar onze maatstaven - niet zo veel nodig:
met € 60,00 ben je er al.
De meeste van ‘onze’ gezinnen verdienen evenwel minder dan € 1,50 per dag! Gewoon de dag doorkomen is hiermee al
een schier onmogelijke zaak … en zo dreigt ons voedselproject in de goede bedoelingen te stranden ...

een gezin van 6 uit de ondervoeding halen met € 60,00? Het kan!
daarom deze oproep: word peter of meter van de groentetuin van een heel gezin en stop de ondervoeding.

Op die manier geeft u ‘leven en toekomst’ aan mensen zoals deze Rachel en haar kinderen.

BUGGENHOUT MAART 2019 INGOBYI VZW

Ingobyi vzw legt uw persoonlijke gegevens alleen vast om u op de hoogte te kunnen houden van zijn activiteiten, om u zijn dankbaarheid te kunnen tonen
voor uw steun en om u desgevallend te kunnen voorzien van een fiscaal attest. Deze gegevens zijn alleen voor Ingobyi toegankelijk. Breng ons alstublieft op
de hoogte van gebeurlijke wijzigingen in uw gegevens via info@ingobyi.be. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw vertrouwen.

Volg onze activiteiten via

Facebook
en

www.ingobyi.be

Hartelijk bedankt, 

Dr. Ivo Corthouts
voorzitter

Voor de aanleg van een groentetuin
heb je de volgende ingrediënten nodig

50m² tuingrond                                                       4
Handenarbeid                                                         4
Hak                                                                           4
Katoen/jute doek                                           € 10,00
Koord                                                                  € 8,00
Houten paaltjes                                              € 10,00
Meststof                                                             € 7,00
Zaaigoed                                                          € 15,00
Een gieter                                                           € 5,00
Biocide                                                               € 5,00
TOTAAL                                                          € 60,00
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