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VZw nInAFRI ORGAnISEERT HAAR 2e SPOnSORLOOP
Vzw ninafri organiseert op 26 juni haar tweede sponsorloop op de terreinen van AC Break te Ekeren.

Op 26 juni vanaf 14u organiseert de Ninafri haar tweede sponsorloop op de terreinen van AC Break te Ekeren (Oorderseweg 
83). Iedereen is er welkom om te komen lopen, of gewoon voor een gezellige babbel. Laat je sponsoren voor 3, 6 of 9 km en 
draag je steentje bij voor het goede doel. Vorig jaar haalden we zo een 1500€ op, mede dankzij de steun van Tom Waes en 
Axel Daeseleire. Ook dit jaar zullen er een paar bekende koppen te zien zijn. Zo heeft Marleen Merckx (Simonneke uit Thuis) 
ook al toegezegd!

Ninafri heeft grootse plannen. In 2009 realiseerden ze reeds een waterboring tot  250 meter diep waardoor de Wodaabe aan 
zuiver water geraken. http://www.watervoorontwikkeling.be/kenniscentrum/gecofinancierde-projecten/projecten-2006/
watervoorzieningsproject-2018help-de-wodaabe-aan-water2019-in-niger Deze keer gaan we voor 3 projecten in Niger. 
De dorpen waar we waterputten willen maken bevinden zich op een 300 km van de hoofdstad Niamey in de nabijheid van 
Birmin Konni en Filingué. In deze dorpen moeten de mensen dagelijks nog een 10 km stappen om zuiver water te vinden. 
Bovendien heerst er een groot probleem met de voedselvoorziening. Bij de aanleg van deze waterputten voorzien we een  
irrigatiesysteem zodat groentetuinen kunnen aangelegd worden en de mensen gevarieerder kunnen eten.

Het is een ambitieus project met een geschatte kostprijs 125.000€. Maar enkel door op grotere schaal de zaken aan te 
pakken, maken we echt het verschil. Zo bereiken we sneller een grote groep mensen in één van de armste landen ter 
wereld. Zo krijgen we het aanzien en de steun van de lokale autoriteiten. Zo werken we substantieel mee aan de Millennium 
Ontwikkelingsdoelstellingen van het Vlaams Partnerschap. http://www.watervoorontwikkeling.be/

Ninafri werd in het verleden al gesteund door het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling vanwege hun profes-
sionele aanpak. “Deze drie nieuwe projecten zijn geen druppel op een hete plaat, maar een hoogstnoodzakelijke oplossing 
die ook op lange termijn haar vruchten zal afwerpen. We laten de mensen ter plaatse het werk uitvoeren en achteraf de 
site beheren. Maar steeds onder begeleiding van internationale professionals. We laten onze projecten nooit helemaal los, 
maar geven wel de verantwoordelijkheid over.”
 
Extra informatie:
Ninafri: www.ninafri.be
AC Break te Ekeren: http://www.acbreak-ekeren.be/
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