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Nieuwsbrief
Maart 2013
Verantwoordelijke uitgever: ‘Vleugels van Hoop’ vzw p/a Ninoofsesteenweg 200-9600 RONSE
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
Ronde Van Vlaanderen

Het is weer bijna zover! Duizenden wielertoeristen krijgen de gekende ‘kuitenbijters’ onder de
fiets geschoven tijdens de Ronde van Vlaanderen!
Minstens twee dappere mannen zullen alweer deze Ronde op 30 maart afhaspelen voor het
goede doel en hiermee de projecten van ‘Vleugels van Hoop’ steunen!
Dirk Duquet uit Sint-Martens-Latem en Guy Van Goubergen uit Vosselaar hebben het hart op de
goede plaats. Nu nog enkel twee paar goede benen en een hoop supporters om deze dag tot
een prachtig einde te brengen!
Wilt u hen én onze projecten in midden Afrika een eind op weg helpen:
Rekening IBAN BE88 0015 3001 4241 - BIC: GEBABEBB - U krijgt een fiscaal attest vanaf € 40.
Heikenskermis 2013
Een ander hoogtepunt van 2013 wordt opnieuw ons zomerfeest in Moerbeke Waas.
Voorzie nu reeds de datum in je agenda: 17 augustus 2013 vanaf 16u30.
In een volgende nieuwsbrief veel meer hierover!!
De Luchtballon Erembodegem
Een voorbije actie die we zeker willen delen.

We waren ‘te gast’ in de kleuter- en lagere school ‘De Luchtballon’ te Erembodegem om onze
vereniging voor te stellen. Het was niet alleen een uitzonderlijk zonnige dag voor een 23ste
oktober, het onthaal was al even stralend.
De opstelling van ons materiaal gebeurde in een mum van tijd. We kregen een beamer en
projectiedoek ter beschikking waarvoor onze hartelijke dank.
De groepjes kleuters werden verrast met een voorstelling ‘Bumba gaat naar Afrika samen met
de klas van ‘Vleugels van Hoop’. Bij de allerkleinsten zat de sfeer er dan ook onmiddellijk in.
Bernadette nam zowaar een zware valies mee en vertrok op reis. François, uitgerust in een
Afrikaans kleed en mét wandelstok, maakte grote indruk. Toen hij een paar Rwandese woordjes
sprak was het verhaaltje compleet. Iedereen kwam aan de beurt om de Afrikaanse voorwerpen:
speelgoed, muziekinstrumenten, voorwerpen in bananenbladeren, … te bekijken en te testen.
De leerlingen van het lager onderwijs luisterden heel aandachtig tijdens de videovoorstelling en
kwamen met concrete vragen over Afrika, bewoners, dieren, … Het op het hoofd dragen van
manden en het blazen op de koehoorn werd uitbundig getest.
Toen François bij het vertrek met de zware valies over de speelplaats liep, kwam een jongentje
vragen: ‘Meneer, vertrek je nu terug naar Afrika?’ ………..
De dag was geslaagd! Iedereen was tevreden! Het was voor ons een uiterst fijne dag in
‘De Luchtballon’ en we zijn heel dankbaar voor het fijne onthaal.
Dank aan mevrouw De Naeyer, directrice, aan alle leerkrachten en vooral aan alle leerlingen,
groot en klein, voor jullie enthousiaste medewerking en gulle sponsoring.

Klein seminarie Hoogstraten, in de bres voor Afrika, deelt mee
op hun blog:
‘Vleugels van Hoop’ vzw steunt de ontwikkeling van mensen in het
gebied van de grote meren in Centraal Afrika.
Naar goede gewoonte willen de leerlingen en leerkrachten van het Klein Seminarie samen met
de werkgroep JOT ook hun duit in het zakje doen. Dit jaar hebben we gekozen om 'Vleugels van
Hoop' te steunen, een project dat mijnheer Totori nauw aan het hart ligt. Vorige week kwam
een delegatie van de vzw op school de leerlingen wat meer vertellen over hun werking.
28 februari vindt dan de hongermaaltijd plaats, waarbij de leerlingen en leerkrachten hun
reguliere maaltijd laten voor wat het is en kiezen voor een stuk brood en chocolade. De
opbrengst hiervan gaat integraal naar 'Vleugels van Hoop'.

Sponsortocht ‘Samen onderweg’...
Alle leerlingen van de eerste graad van de Hoogstraatse middelbare scholen trokken gisteren,
20 februari, de weg op. Met de jaarlijkse sponsortocht wilden ze hun morele en financiële steun
verlenen aan de 'zwakkeren', hier en elders in de wereld.
Voor onze school betekent dat dat onze leerlingen gingen stappen voor ‘Vleugels van Hoop’
Vergezeld van een fijn winterzonnetje trokken onze eerste- en tweedejaars gezwind door de
natuur om na een tocht van om en bij de tien kilometer terug op school aan te komen. Met
dank aan alle stappers!

OPVOLGING PROJECTEN 2012
Muhungu – Burundi – Gezondheidscentrum
De uitgevoerde activiteiten tijdens het 1ste trimester 2012 zijn:
- Aankoop van het materiaal voor de installatie van de elektriciteit en de benodigdheden voor
de aanvoer van drinkbaar water voor het gezondheidscentrum van Muhungu.
- Vervoer van het materieel vanuit Bujumbura naar de begunstigde heuvel.
- Installatie van verlichtingsmaterieel en foto’s.
- Uitgraven van de kanalen voor het plaatsen der buizen voor de aanbreng van leidingwater
naar het centrum. Het uitgraven van de geulen werd verwezenlijkt door de plaatselijke
bevolking als uiting van hun deelname in de ontwikkeling van hun woongebied.

5. Momenteel zijn we op zoek naar een bekwame
loodgieter voor de aansluitingen. Eind januari 2013
zou het gezondheidscentrum moeten voorzien zijn
van drinkbaar water.
De bevolking van de Muhungu-heuvel en de
omringende heuvels is verheugd met dit schitterend
geschenk. Zij zullen U hun dank uitdrukken wanneer
u naar de realisaties komt kijken.

Cyangugu – Rwanda - Uitrusting keuken Gezondheidscentrum
Om de ouders en grotere kinderen aan te leren hoe ze hygiënisch een evenwichtige voeding
kunnen bereiden is er nood aan allerhande keukenmateriaal : kookpotten, pannen, bestek enz…
dienen hiervoor te worden aangeschaft.
De verwezenlijking van dit projekt zal deze doelgroep tevens helpen om een onafhankelijk leven
te kunnen leiden in de toekomst.
 NODIG: 1.975 €
Shyorongi – Rwanda Inrichting van 3 klaslokalen
Na de oorlog, bij de heropstart, maakte de school gebruik van klaslokalen als slaapzaal.
Nà 5 jaar, waren we in staat om een slaapzaal te bouwen die onderdak kon bieden aan alle
leerlingen. De inrichting van deze slaapzaal staat op naam van onze vrienden-weldoeners van
Vleugels van Hoop. Momenteel, solliciteren wij om hulp om de inrichting van de klassen te
realiseren want er zijn zelfs geen schoolbanken.
Ook proberen we de buurtkinderen een ‘plaatsje’ te bezorgen.
 NODIG : 2.200 € per klas
Kabale – Oeganda Uitrusting huis voor weesen straatkinderen
Er werd een huisje aangekocht voor deze
kinderen. Ze konden niet meer terecht in het
CRVO-huis (Children rescue voluntary
organisation). De eigenaar had dit huis plots
verkocht.

 NODIG : 1.750 €

Foto : enkele kinderen met hun begeleider (links
met pet) voor het nieuwe huis. Het ontbreekt
echter aan materialen en meubelen voor de
inrichting en daar wil dit project een oplossing
voor bieden.

NIEUWE PROJECTEN 2013
Mbogora – Burundi Bouw medische verbrandingsoven voor het gezondheidscentrum
 gevraagde financiering aan Vleugels van Hoop

: 9.250 Euro

In Juli 2011 kreeg het centrum van Mbogora medisch materiaal van vzw Vleugels van Hoop.
Een bijzondere verbetering is merkbaar zowel in opvang als in patiëntenzorg. Voorheen was
onze score vanwege het Ministerie van Volksgezondheid en het anti-Aidsprogramma i.v.m.
kwaliteit der zorgen 79%. Momenteel (3de trim. 2012), kwoteren we 89%. Dit is een
verwezelijking dankzij Vleugels van Hoop.
Niettegenstaande boververnoemde kwotering kent het Centrum een nijpend gebrek aan
belangrijk materiaal t.t.z. een medische verbrandingsoven, een aangepast werkblok en
materiaal zowel voor het laboratorium als voor de kraaminrichting.
Objectieven
- Verbeteren van de gezondheid van elkeen die in het centrum verblijft
- Bescherming van het sanitaire milieu van het gezondheidscentrum
- Een geschikte plaats hebben voor afvalverwerking van produkten en vervallen medecijnen
- Het verbranden en ingraven van allerlei toxisch materiaal
- De werkomgeving gezond maken
- Het sanitair onderhoud vereenvoudigen
- Verbetering van de ziekenverzorging ten gevolge van een goed uitgerust laboratorium
- Aan toekomstige moeders de beste kans bieden op een veilige bevalling

Bweyeye – Rwanda Bijencultuur
 gevraagde financiering aan Vleugels van Hoop

:

6200 Euro

Opstelling van een moderne eenheid van 100 bijenkorven rond het Nyungwe
woud.
De leiding voor het project wordt genomen door een groep jonge mensen die een vereniging
hebben opgericht ‘NOBLE DEVELOPMENT ORGANIZATION’ om via kleine en middelgrote
projecten het leven van de bevolking in hun geboortestreek te verbeteren.
Objectieven




Verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de honing op de lokale en
nationale markt
Verbeteren van de levensomstandigheden van de lokale bevolking
Aanplanten van honing gevende planten en fruitbomen rond de korven

Begunstigden
-

Begunstigd is de lokale bevolking. De doelgroep zal genieten van diverse vormingen om zich
vaardigheden en duurzame technieken aan te meten.
De impact van het project is zowel economisch, sociaal als voor het milieu van belang. Op
economisch vlak zal het project gevoelig bijdragen om de armoede te bestrijden.
Op sociaal vlak, zal de sfeer samenwerking en uitwisseling van kennis creëren.

Ter info : de lokale bevolking telt ongeveer 12.567 inwoners.

De belangrijkste directe opbrengsten van het project zijn:




Verhoging van de inkomsten door de verkoop van de
producten van het koren (honing, was)
Creëren van seizoenarbeid
Versterking
van
de
vaardigheden
dankzij
de
sensibilisatie en de vormingen die zullen gegeven
worden tijdens de ganse duur van het project

Onze projecten worden realiteit dankzij:

U allen
én met de steun van:

Wilt U 'Vleugels van Hoop' vzw ook steunen?
IBAN BE88 0015 3001 4241 - BIC: GEBABEBB
Fiscaal attest vanaf € 40 - Erkenning tot 2014 goedgekeurd

Van ganser harte: DANK U!

Volg alle nieuwtjes op www.vleugelsvanhoop.be
Mail ons uw mening en ideeën info@vleugelsvanhoop.be

