Vleugels van Hoop vzw

Nieuwsbrief
September 2014
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
HEIKENSKERMIS 16 augustus 2014
Een ganse week regen ... tot zaterdagmiddag!
Dan kreeg de zon, net zoals wij allen, plots VLEUGELS!
Het werd een aangename namiddag in goed gezelschap.
Vanaf 16u30 begonnen de genodigden vlotjes binnen te lopen.
Blij weerzien, verhalen, noch haast noch stress, een aperitiefje in de hand, meer moet het echt niet
zijn!
Rond 18u waren de meeste genodigden reeds aan het genieten van de heerlijke BBQ.

De tombola had fantastische prijzen in „de aanbieding‟. Die werden door
de winnaars met een “gevleugelde glimlach” onthaald:
Een artisanale beenhesp aangeboden door Traiteur Filip,
Waasmunter
Overnachting (2 pers.) in B&B Crombach ten huize Wiesenloch
(Sankt Vith)
Een gastronomisch weekend (2 pers.) in hotel Hatz Kautenbach
(Groot- Hertogdom-Luxemburg)
Een weekend (2 pers.) in Houffalize Domaine Ol Fosse d'Outh
Een “total relooking” aangeboden door Savagan Hairdressers
(Brussel/Oostduinkerke)
Digitaal is het webalbum te bekijken via deze link

De uurtjes van ontspanning en amusement waren alweer véél te vlug voorbij, maar we hebben
genoten samen met personen, die onderhand vrienden zijn geworden.
Hopelijk kunnen we dit nog vele jaren herhalen ten voordele van hen die echt „in nood‟ zijn.
Nogmaals onze bijzondere “Dank” aan alle aanwezigen, alle helpers, sponsors, en aan allen die er
vandaag niet konden bijzijn, maar op een of andere manier de acties en projecten van vzw Vleugels
van Hoop genegen zijn!!
Volgende afspraak zaterdag 15 augustus 2015
Vleugels van Hoop-team

DUNIA - Mondiaal festival - OOSTDUINKERKE 26 Juli 2014
Wie en wat heb je nodig om van een “geslaagde” onderneming te spreken :







Veel volk,
Geïnteresseerde bezoekers,
Atleten met hun hart op de goede plaats,
Een enthousiast gemeentebestuur,
Een gulle sponsor die financiële steun, zijn keuken en personeel ter beschikking stelt,
En de zon als metgezel!

De afwezigen hadden ongelijk!
Maar geen nood... dit is voor herhaling vatbaar:
afspraak volgend jaar zelfde locatie, de datum vernemen jullie ten gepaste tijde.
Dank U wel aan iedereen die bijdroeg aan dit succes.
het Vleugels van Hoop-team van dienst – Alle foto‟s kan je vinden op de site via deze link.

NIEUWE PROJECTEN 2014
'JYA MU BANDI MWANA'
Het grote bouwproject is opgestart! De officiële start komt er in december. Vijf leden van het bestuur
zullen aanwezig zijn in Kigali. In afwachting deze enkele foto‟s.

1. Effenen van het terrein

2. Opstellen van een werfkeet.

MABAYI – NAAR SCHOOL
Locatie: Kibande & Rushiha, 2 heuvels van de gemeente MABAYI
Aanvrager: Joséphine BARARWENDERA
Omschrijving van het project:
In Burundi is de lagere school verplicht en kosteloos. Nochtans gaan er veel kinderen niet naar school
omwille van de extreme armoede van hun ouders /voogd.
Voor deze laatsten is het absoluut onmogelijk om hun kinderen op een fatsoenlijke manier te voeden, laat
staan te kleden.
In de plaats van naar school te kunnen gaan, verrichten de kinderen huishoudelijke taken ofwel zijn ze
tewerkgesteld als knecht, bewaker van een kudde of als drager, dit allemaal voor een minder dan minimale
vergoeding.
Tot op heden waren ze veroordeeld om hun ganse leven in miserie te slijten.
De schoolopleiding zal hen de kans bieden om vooruit te komen
Begunstigden: 20 kinderen, jongens en meisjes, allen tussen 7 en 10 jaar
BUDGET:
N°
1
2
3
4
5

Materiaal
Schriften
Balpennen
Uniformen
Schoeisel
Aankoop geiten
TOTAAL

Hoeveelheid
4x20=80
10x20=200
2x20=40
20 paar
20

Eenheidsprijs
750
200
20.000
4000
80.000

TOTAAL (in BuFr)
60.000
40.000
800.000
80.000
1.600.000
2.580.000
Euro ongeveer 1300,00

PS : de geitjes zullen aan de ouders gegeven worden zodat ze hun kinderen kunnen blijven verzorgen
nà het opstartjaar van het project. De geiten zullen kleintjes krijgen en mest opleveren voor hun lapje
grond.

Onze projecten worden realiteit dankzij:

U allen

én met de steun van:

Wilt U 'Vleugels van Hoop' vzw steunen? Dat kan op de manier van uw keuze:



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.



U beslist om een verjaardag, geboorte, doopsel, jubileum een diepere betekenis mee te geven.
U spoort Uw genodigden aan om, als geschenk, de projecten van 'Vleugels van Hoop' te
steunen.
Mededeling bij storting: gelegenheid-naam en voornaam van de initiatiefnemer-oproep Vleugels
van Hoop. Wij sturen U de lijst van deelnemers met de gestorte bedragen.



Je kan zelfs nog een stap verder gaan:
Door aan '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.
Op die manier biedt je, zelfs als je er niet meer bent, een betere toekomst aan een kind van de
grote meren.
Voor meer info contacteer ons.
Of ga naar www.testament.be en www.notaris.be



Iedereen die wil, klein of groot, kan elke dag iets betekenen voor hen die het echt nodig
hebben, het volstaat enkel om het echt te doen!



Fiscaal attest vanaf € 40

