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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 - Heikenskermis 15 augustus 2015 
 
Regen, regen, en nog regen …. zou onze jaarlijkse BBQ letterlijk in het water vallen? 

Neen hoor, alles werd voorzien om de situatie de baas te kunnen : aperitief in de grote tent en 

overdekte barbecue. Op enkele spatjes na verliep alles vlot en in het droge. 

 

En weet ge … het was best gezellig in de tent : bekende én nieuwe gezichten, leuke babbels, een 

drankje erbij. 

De barbecue werd vlot bediend, zowel door de professionele “bbq”-mensen als door de „gelegenheid 

opdieners‟  van Vleugels van Hoop! 

 

Naar jaarlijkse gewoonte werden de tombolaloten aangeboden, die bijzonder vlot van de hand gingen! 

 

Dit jaar hadden onze tombolaprijzen 

een geschenkverpakking dankzij Lou & 

Miel De Corte, Ilan De L‟Arbre en 

Josette Gacas.  Zij stonden een knuffel 

af ten voordele van een andersvalide 

kind. Super bedankt aan deze  jonge 

“weldoeners”. 

 

De prijzen zelf waren ook super ! 

 Een Artisanale Hesp (8 kilo), 

geschonken door Restaurant  D‟Hoeve 

Middelkerke, de traiteur-BBQ-man op 

15/8  

 Een overnachting mét 

uitgebreid ontbijt voor 2 personen in 

B&B WIESENLOCH, in Sankt Vith. 

 

 

 Een weekend voor 2 personen  in halfpension in Ol Fosse d‟Outh geschonken door VAYAMUNDO 

 Een waardebon voor een etentje in Restaurant La Tapa Canaria  in Overmere  geschonken door 

de patroons Ellen en Mario  

 Een waardebon voor een weekend eveneens voor 2 personen in het  welbekende De Kinkhoorn, 

in Oostende eveneens geschonken door VAYAMUNDO 

 Een waardebon voor een overnachting met 2 personen,  inclusief ontbijt in B&B Malpertuus in 

Moerbeke-Waas  

 Tickets voor 2 personen, voor een “all-in” match van KAA Gent in de skybox van het Ghelamco-

stadion te Gent, geschonken door de Multinational EASTMAN,  aan de overkant van het stadion. 

 En tenslotte de 8ste en laatste,  bijzondere hoofdprijs : een mand,  geschonken door Vleugels 

van Hoop, vol hebbedingen gemaakt door onze beschermelingen, de andersvalide kinderen van 

Jya Mu Bandi Mwana. 

 

 

https://picasaweb.google.com/112651064813541883272/201508Heikenskermis?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/112651064813541883272/201508Heikenskermis?authuser=0&feat=directlink


Onze warme en zeer oprechte dank aan elkeen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan dit 

event :  alle sponsors, vrienden en sympathisanten, het „bbq‟-team en alle helpers van „t Hieken. 

 

Letterlijk en figuurlijk, een grote steen die jullie bijdragen aan de bouw van het opvangcentrum voor 

de andersvalide kinderen van „Jya Mu Bandi Mwana‟ te Kigali. 

 

ps : het bestuur van Vayamundo overhandigde een cheque ad 5.000€ om het Jya Mu Bandi Mwana- 

       project te ondersteunen. 5000x MERCI hiervoor !!! 

 
Dunia Oostduinkerke 01 augustus 2015 
 

Eerst en vooral een heel dikke dankjewel voor de uitnodiging aan de organisatoren om te mogen 

deelnemen aan het DUNIA-wereldfeest.    

Dank ook aan de weergoden voor het prachtige weer...  twee onmisbare ingrediënten voor het 

welslagen van deze dag. Op de tonen van Burundese trommels en andere tropische klanken werd het 

een memorabele belevenis. 

 

Een dag van „genieten‟ op alle vlakken: vakantie, proeven van lekkere dranken en hapjes. Op onze 

stand huisbereide, onevenaarbare „Sambusa‟s‟ die met de “zeer gewaardeerde”  hulp van onze sponsor 

Dimi à la minute werden gefrituurd en aangeboden met al dan niet pikante saus. We danken alle 

„proevers‟ voor hun bijzonder positieve commentaren. 

 

Ontmoetingen met alle mogelijke talen en origines. Een kleurvolle wereld, een wereld die alle dagen 

mogelijk kan zijn, als je die „andere‟ maar een kans geeft ... 

Dat was het „hoofddoel‟ van deze dag en het is iedereen gelukt!  

Alle tinten van huidskleur waren aanwezig: van roodverbrande blanke tot heel koffiezoete donkere…  

 

Doe je ogen dicht en je merkt het verschil niet eens! 

Probeer hetzelfde met je ogen wijd open en het komt goed met onze wereld. 

 

Om te eindigen wensen we een dikke proficiat voor de tot „in de puntjes verzorgde organisatie‟ van 

deze dag. 

Wij houden onze agenda‟s alleszins vrij voor DUNIA-editie 2016. 

 

    
 

 
Enkele lopende projecten  

 
Project 54B Bouwwerken Jya Mu Bandi Mwana – Kigali, Rwanda 

Algemene status: 

Gevolg gevend aan het rapport van mei ‟15 verliepen de activiteiten als volgt: 

 Afwerking 2 slaapzalen 

 Constructie gebinte en dakwerken 
 Aansluiting elektriciteitsnetwerk 

 

http://despelleplekke.be/
http://despelleplekke.be/


Vorderingen sinds vorig status rapport: 

 
Activiteiten  Realisaties  Opmerkingen  

Afwerking 2 slaapzalen OK Slaapzaal 2 opgetrokken tot niveau bovendorpel.  

4 units zijn dus afgewerkt. 

Constructie gebinte + 

dakwerken 

Bezig Realisatie assemblage elders t.g.v. gebrek elektriciteit 

Start constructie dakgebintes  

Aansluiting 

elektriciteitsnetwerk 

Wachtlijn ! Nog steeds wachtend !! De nieuwe distributeur, Rwanda 

Energy groupe – REG, heeft zopas een personeels-

hervorming achter de rug, met vertragingen alom als 

gevolg. Wij blijven druk op de ketel zetten en kozen 

inmiddels voor een tussenoplossing nl. de assemblage te 

doen (laswerken) om het gebinte zelf  te monteren 

Huidige situatie en vooruitzichten: 

De timmerwerken worden uitgevoerd aan de hand van een stroomgenerator. Het contract met de 

leverancier van de dakgebinten voorziet in de afwerking der klaslokalen, de refter en een slaapzaal. 

Wat de dakwerken betreft, is de bestelling der dakpannen reeds gedaan. Dit werk zal gebeuren nà de 

afwerking van het dakgebinte.  

We zullen deze 2de beëindigen met de afwerking der timmerwerken  (t.t.z. medio, ten laatste eind 

augustus 2015). Zo zullen alle gebouwen opgetrokken zijn, op uitzondering van het kleine 

administratiegebouw. Het budget hiervoor werd nl. gebruikt voor de onderhandelingen om elektriciteit 

te bekomen (te weinig gebudgetteerd in de startfase). 

 

Wat de volgende schijf betreft, de 3de (deze zou kunnen gerealiseerd worden van september tot 
december 2015 i.f.v. beschikbaar budget) zouden we volgende werken willen uitvoeren : 

 Constructie daken (enkel werkuren, pannen zijn reeds geleverd) 

 Afwerking (bekleding verticale wanden, vloeren, paden, installatie elektriciteit, sanitair en 
keuken). 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Project 58 Aardappelteelt - Zamuka, Rwanda 

Vorderingen sinds vorig status rapport: 

 Zoals afgesproken vorig jaar in december 

zouden we aardappelen brengen naar het centrum 

van Kitabi. Dat hebben we gedaan op zondag 

14/06/2015. We waren met 6, waaronder de 

kleine Emmy en 4 leden van de vereniging. 

 We hebben het Centrum 300kg 

aardappelen gegeven. We dachten aan meer maar 

het risico op rotten is te groot. Daarom hebben we 

aardappelen verkocht zodat het centrum het 

volgende kon kopen : 50 kg meel van maïs ; 50 

kg bonen; 25 kg suiker ; 6 liter olie; een karton 

zeep en een karton koekjes. Vermits onze leden 

ook fruit kweken hebben we aan het Centrum 

20kg pruimen gegeven. 

 alle leden van de Vereniging hebben 50kg 

gekregen voor eigen gebruik, een deel werd 

verkocht op de markt voor de spaarboek en de 

rest wordt bewaard als een toekomstig plantgoed.  

 Besluit : de productie was goed, en na een 

bezoek aan het Centrum, zal de vereniging ook in 
de toekomst aardappelen delen met dit Centrum.  

Project 61 - Kabale – Oeganda - Kippenkweek 

 
Omschrijving van het project: 

 

In 2010 stelden we het kippenproject voor als inkomsten-genererend project om een extra inkomen te 

geven voor CRVO alsook voor de huishoudens met kinderen van onze organisatie.  Dit project was 

succesvol sinds 2010, met ondersteuning van Vleugels van Hoop vzw, tot begin juni 2015 toen we alle 

kippen verloren door de uitbraak van een ziekte. Ondanks de interventie van de dierenarts overleden 

alle 800 kippen. Dit project was de grootste bron van inkomsten om de schoolgelden voor de kinderen 

te bekostigen. 

 

Doelstellingen: 

 

Verbeteren/heropbouw van de kippenboerderij en vervangen van de kippen  

Om CRVO toe te laten de wezen en kwetsbare kinderen continue te blijven ondersteunen.  

Om de kinderen en de gemeenschap een betere socio-economische omgeving te bieden door het 

aanbieden van inkomsten-genererende projecten op huishoudniveau, om zo in hun basisbehoeften te 

voorzien 

Om een inkomsten-genererend project op te zetten voor CRVO om hun organisatie operationeel te 

houden en de kinderen te kunnen blijven steunen. 

Om de voeding op huishoudniveau te verbeteren. 

 

Begunstigden: 

 

De huishoudens zullen een inkomsten-genererend project hebben en verbeterde voeding 

CRVO zal een bron van inkomsten hebben om de schoolgelden te betalen voor de wezen en kwetsbare 

kinderen. 

Zowel de kinderen, verzorgers en de gemeenschap zullen vaardigheden leren aangaande productief 

kippen houden 

Aanbieden van werk aan enkele mensen. 

De wezen en kwetsbare kinderen alsook de verzorgers/ouders en gemeenschap zal extra vaardigheden 

aanleren aangaande kleine ondernemingen. 



  
 

Risico’s: 

Kroiler ras is een Indisch ras welk aangeraden worden omdat ze resistent zijn tegen ziekten. Het is ook 

belangrijk om een nieuwe, betere structuur op te bouwen met gebruik van golfplaten om uitbraak van 

brand te vermijden. De meeste materialen (troggen, waterbakken, ….) moeten vervangen worden voor 

de nieuwe kippen komen om sporen van de vorige ziekte te vermijden. 

 

Project 49 uitbreiding – Aankoop koeien - Songa – Burundi 
 
Omschrijving van het project: 

 

ALDES zet zich in voor het welzijn van kwetsbare gezinnen, meer speciaal plattelandsvrouwen en 

meisjes. 

In 2014 werd te Songa op een oppervlakte van meer dan 1 hectare aardappelen en bonen geplant en 

geoogst volgens moderne technieken door de vrouwen, onder supervisie van een gekwalificeerd 

landbouwkundige. 

De oogst was echter onvoldoende omdat de aarde niet vruchtbaar genoeg bleek te zijn. 

Dit project beoogt de aankoop van minstens 3 koeien waarvan het mest kan gebruikt 

worden om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren. 

 

Doelstellingen: 

 

Bevorderen van de vruchtbaarheid van de grond om het rendement van de aardappeloogst te 

verbeteren. 

 

Begunstigden: 

 

Vrouwen en meisjes van de gemeente Kabezi. 

De begunstigde vrouwen zullen aardappelzaden verdelen aan andere groeperingen van de streek, ook 

de melk zorgt voor extra inkomen voor de vereniging. 

 

       
 

 



Project 60 Varkenskweek Kitabi - Rwanda 

 
Aanvrager:  Zuster Benedicte (verantwoordelijke van Kitabi),  

via Zr. Donatha Kanzayire, algemene overste van de congregatie van de  

Zusters van Boetedoening  van Sint Franciscus van Assisi. 

 

Beschrijving van het project:  

 

Varkens kweken zal helpen om te voldoen aan de basisbehoeften van de bevolking van Kitabi. Zoals u 

weet is Kitabi een zeer arme streek. De levensomstandigheden van de bevolking zijn extreem moeilijk. 

De bodem heeft een veel te hoge zuurtegraad en is bovendien te vochtig.  

 

Doelstellingen:  

 

Om te kunnen oogsten, is er mest nodig voor de velden. Om deze reden verzoek ik om een kleine 

varkenskwekerij op te starten. Op die manier kunnen de biggetjes, in een nabij stadium, geschonken 

worden aan de allerarmste gezinnen, zal er mest zijn voor hun veldjes alsook voor de radiale 

terrassen. Bovendien zal het vlees opbrengen zowel voor deze gezinnen als voor de andersvalide 

kinderen van het Centrum.  

 

Begunstigden: 

 

• Arme huisgezinnen in Kitabi. 

• Kinderen met een handicap in het gezondheidscentrum van Kitabi. 

 

 

 

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  

 

 
 

 

 


