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Graag informeren we U met deze nieuwsbrief over de lopende projecten 

en willen we van de gelegenheid gebruik maken 

om alle sponsors HARTELIJK te danken die deze projecten mogelijk maken want …  

U schenkt aan zo velen VLEUGELS! 

 

 

ACTIES  

Mondiale Markt DUNIA 

Zaterdag 30 Juli vanaf 11u op het strand van Oostduinkerke 

Vleugels van Hoop verwacht jullie met : 
- hebbedingen gemaakt door onze andersvalide pupillen  
- sambusa-hapjes gemaakt door vrijwilligers 

- liedje gemaakt voor & door de inwoners van  
Koksijde-Oostduinkerke onder de gevleugelde leiding van de Peter van onze vereniging, 
Jean Bosco Safari. 

NIET TE MISSEN ! 

Dodentocht – Bornem 

Katheleen en Diana stappen 100 km 
ten voordele van het goede doel 

 
Vrijdag 12 augustus 2016 - Start 21u! 

BE88 0015 3001 4241 - BIC : GEBABEBB 
met vermelding "Dodentocht 2016" 

fiscaal attest vanaf 40 euro 

Heikenskermis – BBQ 

Zaterdag 20 augustus vanaf 16u30 

Heidestraat, Moerbeke-Waas 
 

Ten voordele van Jyu Mu Bandi Mwana in Rwanda,  
een thuis voor 267 andersvalide kinderen. 

Kinderen 3 tot 7j 5 €, kinderen 8 tot 12 j 10 €, volwassenen 18 € 
Inschrijving enkel geldig na betaling 

Via info@vleugelsvanhoop.be 
Via giro op rekeningnr BE61 7370 4422 9417 – BIC : KREDBEBB,  

Vermelding “Heiken 2016 c/o project Vleugels van Hoop vzw” 

 
 

mailto:info@vleugelsvanhoop.be


 
10 Miles 17 april 2016 

Vroeg in de morgen werd de haag van de Captain‟s Lounge opgevrolijkt door de Vleugels van Hoop 

letters, zodat alle atleten en sympathisanten snel de juiste spot vonden. 

Louise beet de spits af door een dappere deelname aan de Chiquita Run. 

 

Koen en Daan vertegenwoordigden ons loop-team in de Short Run en werden snel gevolgd door 20 

dames die tijdens de Ladies Run wind en hagel doorstonden en allen met een grote glimlach de 

eindmeet haalden. 

 

Als klapper op de vuurpijl starten niet minder dan 48 lopers in deze 31ste editie van de 10 miles van 

Antwerpen! Een zware run maar steeds kwamen de stralende smiles boven bij het geschreeuw en de 

ondersteuning van de talrijke Vleugels van Hoop supporters langs de kant. Koen verhoogde zijn 

prestatie door ook tijdens de 10 miles een zoon te vergezellen, in totaal 21 km afgelegd !    

Een puike prestatie van alle deelnemers en een zeer welkome financiële ondersteuning van alle 

sponsors met logo op „onze‟ looptrui : Socaplast, ABBS, Eastman, HSH Aerospace, Conquista, DNL 

Systems, DVV en Autovil ! 

 

De verzamelde sponsoring wordt voor elke cent benut, daar waar het het meest nodig is. Ook dit jaar 

gaat al onze aandacht naar “Een wereld voor ALLE kinderen”, Jya Mu Bandi Mwana, voor de opbouw 

van een nieuwe thuis voor meer dan 200 andersvalide kinderen en jongeren. 

Het werd een gezellig samenzijn tijdens de receptie en het buffet in de Captain‟s Lounge, waar de 

avond werd opgeluisterd door Jean Bosco Safari, peter van Vleugels van Hoop vzw. 

 

Ook dit jaar een topdag waarvan je alle foto‟s vindt in ons 10 miles webalbum op de site. 

 

We hopen ook volgend jaar, 23 april 2017, te kunnen rekenen op een zonnige dag, vele dappere en 

glimlachende lopers, gulle sponsors, hard roepende supporters,…. 

Hartelijk dank vanwege het ganse Vleugels van Hoop team.  

 

Mont Ventoux 5 juni  
 
Op zondag 5 juni was het eindelijk zover: onze lang besproken beklimming van de Mont Ventoux ten 

voordele van de projecten van de vereniging vzw Vleugels van Hoop, het door ons gekozen Goede 

Doel.  

Er heerste een gespannen sfeertje ! Niemand sprak het echt uit maar iedereen had wel wat zenuwen.  

 

Het vertrek was voorzien om 10u vanuit Sault. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze de Mont 

Ventoux aanschouwden. Aan de start stonden de leden van  Vleugels van Hoop met familie en vrienden 

ons op te wachten. Ook Rudy Boedts was er; hij woont in de omgeving, is afkomstig van Veurne en 

had via facebook onze uitdaging opgemerkt.  

De lenzen van de camera‟s stonden niet stil. Eerst werden er  groepsfoto‟s genomen. Dan was het 

hoog tijd om aan de beklimming (26km) te beginnen. Het startsein werd gegeven onder de 

enthousiaste aanmoedigingen  van al onze supporters.  Ze gaven ons als het ware „vleugels‟. 

 



 

De ambities waren divers.  De ene wou een sterke tijd neerzetten, de anderen wilden tussendoor geen 

voet aan de grond zetten maar samen hadden we één gemeenschappelijk doel:  de top bereiken!!  

Gedurende het hele parcours werden we aangemoedigd, gefotografeerd, wapperde de vlag van  

Vleugels ...  en wij maar fietsen, stampen en klimmen. We wisten dat het venijn in de staart zat en dat 

het ergste  nog moest komen. Vanaf Chalet Reynard rest  6km, aan een klimgehalte tussen  7 en 11%. 

Bij velen verging, op dat moment, het lachen en kwam er een verbeten gelaatsuitdrukking in de 

plaats. 

De eerste die de top bereikte was Jens, de jongste van onze groep, die een schitterende tijd neerzette 

van 1u42‟.   Eric, onze  Flandrien, deed het op zijn eigen manier en trapte dwars doorheen de rode 

cijfers van zijn hartslag en kwam als tweede aan.  

Ook Marc deed het helemaal niet slecht en kwam vloekend aan gevolgd door Eddy. Eddy was tot zo‟n 

7km voor het einde bij zijn vrouw Rita gebleven en haalde er nog een spurtje uit.  

Onze eerste madam was Fabienne, die in haar eigen stijl, moe maar tevreden, de top bereikte. Daarna 

volgden Rita en Isabelle.  

De volgende was Dirk. Een ongelooflijke prestatie,  als je weet dat hij 9 maanden geleden een zwaar 

fietsongeluk had en vele maanden moest revalideren!  

Iedereen was wat ongerust want we wisten dat de uitdaging voor Ilse  zwaar zou worden!   Raf en 

Stefaan kwamen samen over de eindmeet met de melding dat Ilse in aantocht was. Onder groot 

gejuich van alle andere fietsers,  Vleugel-supporters en zelfs  buitenstaanders bereikte Ilse de top!  

Iedereen was er geraakt... een enorme ontlading. We klonken samen met een glaasje champagne op 

de goede afloop en waren intens blij dat we dit konden doen voor  Vleugels van Hoop.  

Het was een fantastische ervaring die we misschien nog eens zullen overdoen… 
http://www.vleugelsvanhoop.be 
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School Grimbergen 
 

Bezoek aan Prinsenhof 

 

Op 27/05/2016 kwamen oma Hilde, Anne en Bernadette voor 3 

klassen van het 6e leerjaar van het Prinsenhof spreken over 

Vleugels van Hoop. 

Zij vertelden over hun projecten: varkenskwekerij, opvang van 

regenwater, een schooltje opgericht voor kinderen met 

psychische problemen,..... 

Zij hadden ook heel leuke spulletjes mee gebracht zoals 

sambaballen, zelfgemaakt speelgoed bv een brommer en 

iedereen vond het fantastisch. 

Wij mochten de voorwerpen ook aanraken. 

 

Wij hebben 500 € ingezameld voor Vleugels van Hoop. 

Door onze talentenshow van het 6de leerjaar hebben wij zoveel geld bijeengekregen. 

Iedereen vond het een leuke en leerrijke voormiddag om naar te luisteren. 

 

Lina - reporter van dienst 

 

    
 
 

 

 
 

 



 
Gemeente Vosselaar/Pidpa 

 

 
 

Lopend project - Project 54C Bouwwerken Jya Mu Bandi Mwana – Kigali, 

Rwanda 
 
De 3e fase van het bouwproject op Mont Jali is voltooid, met als kers op de taart de beschikbaarheid 

van elektriciteit. 

  

Projecten in opstart fase 
 
Project 54D:  Bouwproject Jya Mu Bandi Mwana – fase 4  

  budget € 34.650 

Project 62:  Zamuka Mutegarugori - Kibyagira / Rwanda – Konijnenkwekerij  

budget € 4.550   

Project 63:  Groupe Scolaire Sainte Famille - Nyamasheke / Rwanda – Varkenskwekerij 

budget € 6.525 

Project 64:  Children Rescue Voluntary Organisation - Kabale / Oeganda – Opleidingen  

budget € 16.750 

Project 65:  vzw Girakazoza - Mbogora / Burundi – Varkenskwekerij 

  budget € 1.700 

In de volgende nieuwsbrief mag u meer details als ook de status van deze projecten verwachten. 

 
 

 
 



 
 

Onze projecten worden realiteit dankzij: U allen én met de steun van: 

 

 

 
 

           

        

               

  

Wilt U 'Vleugels van Hoop' vzw steunen?  

 

 Eenmalige steun via: IBAN BE88 0015 3001 4241 - BIC: GEBABEBB 

 Een regelmatige steun via hetzelfde nummer door bij je bank een „doorlopende opdracht‟ te 

ondertekenen. 

 Fiscaal attest vanaf € 40 

 Wil je graag een vlinder worden op een dag dat je er niet meer bent?  Het is bijna te mooi om 

waar te zijn.  

Maar het kan!!   Eén zinnetje in je testament volstaat. 

 

Om 'Vleugels van Hoop' een deel van je bezit na te laten zonder daarbij je erfgenamen of 

andere begunstigde(n) te benadelen. 

 

Integendeel, zij dienen geen successierechten te betalen. Dat doet 'Vleugels van Hoop' voor 

hen. Dat noemt men een 'duolegaat' 

'Vleugels van Hoop' kan er op die manier voor blijven gaan ...  opnieuw en opnieuw, project na 

project 

 

En jij blijft rondfladderen in die betere toekomst die je dat kind van de grote meren geeft 

We zeiden het al, te mooi om waar te zijn. Maar zo mooi dat het wel waar moet zijn! 

 
Voor meer info contacteer ons.    Of ga naar www.testament.be en www.notaris.be 

 

 

mailto:info@vleugelsvanhoop.be
http://www.testament.be/
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