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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! 

 

 

UITNODIGING HEIKENSKERMIS 16 augustus 2014 
 

 
 

 



NIEUWE PROJECTEN 2014 

 

Uitleg omtrent het ‘grote zomerproject’  

 

Het  ‘menselijke’ verhaal achter 

 

'JYA MU BANDI MWANA'  

(Een wereld voor alle kinderen) Rwanda en „Vleugels van Hoop‟ België 

 

„Leven‟ in Afrika. Veelal een kwestie van „overleven‟ voor de gewone man en vrouw.  

MAAR wat als je daarbovenop ook nog andersvalide bent? 

 

Normen en waarden veranderen en vervagen.  

Als je dan al in leven blijft, heb je zeker nog iemand nodig die voor je wil zorgen…. 

Een groot aantal mensen en culturen in Afrika ziet ‘handicap’ als een straf van de goden, een vloek die 

op de familie rust, … 

Als je als andersvalide geboren wordt, riskeer je in het slechtste geval om gedood te worden, 

opgesloten in familiekring en aldus onttrokken aan het oog van de buitenwereld, te vondeling gelegd,… 

 

Maar er komt, beetje bij beetje, verandering!  

Zo ook in het Rwandees centrum ‘Jya Mu Bandi Mwana’. 

Meer en meer centra openen hun deuren voor een menswaardige opvang.  

 

Even uitleggen waarover het gaat: 

 

De leden van ‘Vleugels van Hoop’ reizen, uiteraard op eigen kosten,  regelmatig door Midden-Afrika.  

De vaste chauffeur, Jean D.G., had nooit gesproken over zijn gezin.  Zijn echtgenote, Xavérine, heeft 

in 2002, een centrum uit de grond gestampt,  waar ze andersvalide jongeren zo goed als mogelijk, 

opvangt  …  

 

Wij bezochten dit centrum. Het betrof een locatie, totaal ongeschikt voor  de opvang van 

andersvaliden.  Geld voor aanpassingen was er niet. Na verloop van tijd werd hen een  ander terrein 

toegewezen voor een periode van 99 jaar….  ‘Vleugels van Hoop’ sponsorde  de aanpassingen aan dit 

terrein en aan de gebouwen. Eindelijk kregen ze een  nieuwe thuis!  

 

Vandaag moeten ze dit terrein gedwongen verlaten!  

 

De toestand is onhoudbaar!  Elke dag komt er  iemand langs, van het district,  om te dreigen dat ze  

weg moeten.  

Geld en macht zullen dit alweer winnen en opeisen!   

 

Gelukkig is er een sprankeltje hoop! Een buitenlandse organisatie bezorgde hen  een lapje grond met 

daarop enige aanplantingen.  Het bouwplan is er, doch er is geen geld om te bouwen. 

Xavérine is een  formidabele dame met een zéér groot hart, maar wat kan ze doen nu ze met  267 

jongeren letterlijk op straat wordt gezet? Jaren van inspanning worden  teniet gedaan.  

Ze kan geen oplossing bieden aan al die families, hoe graag ze dit ook zou willen!!  

Zij geeft zich niet snel gewonnen, maar geef toe: zou U hier zelf ook niet  moedeloos van worden ? 

 

Een levensverhaal proberen samen te vatten is het minste wat 

‘Vleugels van Hoop’ kan doen, in de vurige hoop steun te 

vinden voor het bouwen van de meest noodzakelijke lokalen 

en daarna, in de komende jaren, het terrein in te richten met 

therapiezaaltjes, klaslokalen, enz... 

Hier mag dit verhaal niet eindigen! Oprecht dankbare 

groeten voor uw aandacht en voor uw meevoelend hart. 

Kan u niet aanwezig zijn maar wenst u toch dit project 

te steunen?   

Dat kan via giro op rekeningnummer  

BE80 7370 4127 6977 -  BIC : KREDBEBB 

met vermelding : “STEUN een nieuwe thuis”   

Waarvoor onze oprechte dank! 

 



 

DUNIA - Mondiaal festival - OOSTDUINKERKE 26 JULI 2014 

Vleugels van Hoop zal aanwezig zijn op het Mondiale DUNIA festival van en te Oostduinkerke.  

In onze tent zullen we een gezellige info-stand inrichten en een simpele Afrikaanse schotel aanbieden.  

 

Er zal ook een 5/10 km loop georganiseerd worden. De start zal gezamenlijk plaatsvinden aan het 

festival. Er zal 2,5 km gelopen worden richting Nieuwpoort. Bij de eerste terugkomst stoppen de 5 km 

lopers. De 10 km lopers doen nog een ronde. Dit om eventuele supporters dicht bij het festival te 

houden.  We houden de start vroeg op de dag  (5 voor 12 als symbolisch startschot). De participanten 

zijn dan al goed opgewarmd waarna het feest kan beginnen. 

 

We maken er SAMEN een toffe dag van.  Tot 26 Juli op de zeedijk in Oostduinkerke ;-) 

 
ACTIES  
 

10 Miles Antwerpen  

 

 

 

Vroeg genoeg vertrokken om voor het afsluiten van het parcours op de vertrekplaats te zijn. 

Sportieve mannen en vrouwen (met heel veel of heel wat minder ervaring) kwamen tijdig op de 

afspraakplaats aan om zich in de gepaste kledij te hijsen. 

T-shirts met sponsors en ‘Vleugels van Hoop’ er op werden gepast en goed bevonden, desnoods werd 

er een variant gecreëerd. 

40 enthousiaste lopers kwamen allemaal én tijdig over de eindmeet. Een prachtprestatie! 

Een verkwikkende douche kon de eerste pijnen verzachten. 

Daarna werden de dorstigen en de hongerigen uitgenodigd voor een mooi en vooral lekker buffet. 

 

Dank je wel lopers, sponsors en sympathisanten. 

 

 
 

 

https://picasaweb.google.com/anne.paeshuyse/10MilesForVLeugelsVanHoopVzw
https://picasaweb.google.com/anne.paeshuyse/10MilesForVLeugelsVanHoopVzw


 

School ‘t Spijker Hoogstraten 

Deze morgen, 2 april, vroeg opgestaan om naar Hoogstraten te gaan. De viering begon met  

Jean Bosco Safari’s  ‘Vleugels van Hoop’ lied. 

Prachtig om te horen in zo’n mooie gotische kerk, echt een kippenvel moment. 

Op het einde heeft de directeur de kinderen op een zeer ludieke manier verteld wat de sponsortocht 

opgebracht had. 

Hij was naar een boer in Wortel geweest en had daar een moedervarken en 18 biggetjes gekocht die 

hij meegebracht had in een kartonnendoos met een doek er over ... in de kerk!?? 

Daarnaast stond een ton met daarin alle centen die de kinderen verzameld hadden.  

Deze werd  aan juf Anita (oud collega van de school ) overhandigd. 

 

O N G E L O O F L I J K … de som van 4.050,72 €   

Dus geen cheque maar een ton vol centjes. Ik heb die mee mogen nemen en zal ze morgen naar de 

bank  brengen.  De varkentjes in de doos waren spaarpotvarkentjes; voor iedere klas één zodat de 
kinderen aan ‘Vleugels van Hoop’ kunnen blijven denken. 

Anita heeft in ons aller naam de kinderen bedankt voor’ hun stappen’ en de juffen voor hun 

enthousiasme en  inzet.  Paul heeft gefilmd, voor foto’s was er niet genoeg licht. 

Mijnheer pastoor van Hoogstraten was zelf al 6 keer in Rwanda geweest en liet de kinderen de 
vredeswens 'amahoro' aan mekaar wensen. 

 
 

 

School Heilig Graf Vosselaar 
 

Vrijdag 16 mei 2014 werd Vleugels van Hoop 

uitgenodigd door de lagere school van het  

Heilig Graf in  Vosselaar.  

De sponsortocht van de leerlingen bracht  

4.413,52€ op. Flink gedaan hé! 

 

Onder een stralende zon werd aan de 

leerlingen het bedrag meegedeeld.  

Anita heeft in naam van Vleugels van Hoop 

iedereen bedankt. 

Blij en tevreden keerden wij terug. 

 
Hilde, penningmeester 

 
 

 
 

 



 

Artikel uit ‘BELLEMAN’ 

 

 
 

 

 

 



 

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 harte DANK ! 


