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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 2013 

 

Geloof het of niet, een stralende zon was weer van de partij op de jaarlijkse BBQ en jij was er 

misschien ook wel  bij ! 

Springkasteel en aperitief, worst, kipfilet en saté, tent, muziek, dansen, tombola…. klassieke 

ingrediënten van onze BBQ maar alweer een groot succes. Het was soms een lange rij aanschuiven 

voor de BBQ maar dat hoort er toch een beetje bij… En dan je groenten en sausjes geserveerd krijgen 

door enthousiaste Vleugels dat maakt veel goed. Vooral ook veel ‘jonge’ Vleugels staken een handje 

toe, jeugd die zich ook wat graag inzet voor het goede doel! 

We mochten opnieuw vele trouwe sympathisanten verwelkomen maar ook weer nieuwe gezichten, 

zelfs Minister van Staat Herman De Croo bracht een kort maar krachtig bezoek aan Heikenskermis en 

nam toch de tijd om met enkele bestuursleden van Vleugels van Hoop een babbel te slaan.  

Onze drie dappere fietsers, Guy van Goubergen en Dirk en Paul Duquet, die de Ronde van Vlaanderen 

reden ten voordele van onze projecten werden in de bloemetjes gezet en dan was het tijd voor de 

tombola. Aan de winnaars van harte proficiat en vooral veel plezier met jullie prijs! 

 

De prijzen waren: weekendverblijven geschonken door de eigenaars of managers van: 

1. Ol Fosse d’Outh, Houffalize  

2. Ravelingen, Oostende 

3. Ol Fosse d’Outh, Houffalize 

4. B&B Wiesenloch, Crombach  

5. en een artisanale hesp Slagerij-Vleeshal Filip, Waasmunster 

 



Elk jaar opnieuw en ook dit jaar gaat onze warme dank naar alle sponsors, vrienden en 

sympathisanten en alle helpers van ’t Heiken.  

Dank zij jullie inzet en bijdrage kan het schrijnwerkerij project voor andersvalide jongeren in het 

opvangcentrum ‘Jya Mu Bandi Mwana’ te Kigali opgestart worden.  

Je leest er verder meer over in deze nieuwsbrief, onder nieuwe projecten 2013 

We kijken al uit naar Heikenskermis editie 2014 en hopen jullie allen terug te zien! 

Voor de internetlezers: klik op de logo’s van de sponsors van de tombola voor info: 

 

       
 

Klein Seminarie – Hoogstraten tvv Shangi Verslag reis familie Totori. 

  

Muraho! 

Een zeer hartelijke ontvangst! Dat is wel het minste wat je kan zeggen 

toen we op bezoek gingen in de secundaire school Sint Franciscus te 

Shangi (Rwanda). Leerlingen en leerkrachten van het Klein Seminarie van 

Hoogstraten hebben gedurende het schooljaar 2012-2013 een grote 

inspanning geleverd om samen met ‘vleugels van hoop’ de uitrustingen 

van de slaapzaal van het internaat te Shangi mee te financieren. We 

waren dan ook blij dat we persoonlijk werden ontvangen voor de plechtige 

en officiële overhandiging van de cheque!  

Een hele delegatie van de zusters stond ons reeds op te wachten. Na de uitgebreide kennismaking met 

Mützig en koekjes, kregen we een rondleiding door de school. De refters, de keuken,… en uiteraard de 

slaapzalen. Heel anders dan een internaat bij ons, maar wel netjes en ordelijk. Van privacy is geen 

sprake, want de stapelbedden staan soms tot tegen elkaar. In 2008 werd de volledige school verwoest 

door een aardbeving. Ondertussen werd alles zowat terug opgebouwd, maar 

voor de inrichting van de slaapzalen was er nog budget nodig. Een deel van 

onze € 10.000 werd reeds gebruikt voor de aankoop van bedden, matrassen 

en dekens. We hebben dus onmiddellijk kunnen vaststellen dat het geld goed 

gebruikt wordt en dat er een grote nood was om alle meisjes goed te slapen 

te kunnen leggen. De komende maanden zal het resterende deel worden 

ingericht. 

Na de rondleiding hadden de zusters nog een verrassing voor ons in petto.  

In een zaal met zeshonderd overenthousiaste leerlingen 

werden we ontvangen en getrakteerd op een fantastische 

dansvoorstelling door de leerlingen.  Een onvergetelijke 

ervaring! 

 

 

 

Nic Totori, leraar 

klein Seminarie 

Hoogstraten 

 

 

 

 

 

Berkenbeek- Wuustwezel tvv ‘Jya Mu Bandi Mwana’ - Verslag reis familie Totori. 

 

Tijdens onze Rwandareis in juli brachten we een bezoek aan het project Jya Mu Bandi Mwana in Kigali. 

Dit project ondersteunt de houtatelier en voorziet deze van degelijk werkmateriaal waarmee de 

andersvalide jongeren aan de slag kunnen. Via aangepast werk kunnen zij deelnemen aan de 

maatschappij. Ook worden deze kinderen opgevangen in een klein schooltje net buiten Kigali, waar 

men probeert om onderwijs aan te passen aan hun noden.  

http://wiesenloch.be/
http://www.olfossedouth.com/
http://www.ravelingen.be/


Vorig schooljaar zamelden de kinderen en leerkrachten van onze 

school BuBaO Berkenbeek (Wuustwezel), geld in voor dit project. 

We gingen hiervoor "Stappen voor een ander" en mochten een mooi 

bedrag van ruim € 3.000 op de cheque noteren. 

 

Deze cheque persoonlijk mogen overhandigen, met eigen ogen het 

project (dat nog in zijn kinderschoenen staat) mogen zien, was 

zonder twijfel één van de meest aangrijpende momenten van heel 

onze reis.  We kregen zo'n warme ontvangst door de kinderen van 

het schooltje en de directie!  De kinderen zongen, glimlachten, 

namen ons bij de hand tijdens de rondleiding die volgde. 

We waren onder de indruk van het positivisme, het geduld en de dagelijkse inspanning waarmee de 

leerkrachten en directie de zaken elke dag opnieuw draaiende proberen te houden.  De 

omstandigheden waarin ze dit moeten doen zijn hard.  Kinderen met speciale en extra noden worden 

hier opgevangen en begeleid in omstandigheden die voor ons ondenkbaar zijn. Keuken, douches, 

toiletten... we stonden erbij en keken er (stilletjes) naar, met het besef dat België een andere wereld 

is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de houtatelier was men erg tevreden over de machine die met een deel van het 

bedrag kon worden gekocht.  Het maakt dat het bewerken van het hout sneller vooruit 

gaat en er meer kan worden geproduceerd.  Deze jongemannen bleken ook echte 

kunstenaars te zijn.  Prachtig die handgemaakte beelden! 

Bij het afscheid bleef de gedachte hangen dat de noden hier heel groot zijn, dit 

verhaal is nog niet af. Hopelijk kan er in de toekomst verdere financiering komen en 

zorgt dit voor een meer menswaardige opvang en ondersteuning! 

 

Liesbet Rombouts 

 

OPVOLGING PROJECTEN  

 
Medische verbrandingsoven en werkblok labo– Mbogora – Burundi   

 

Algemene status:  

 

Het gezondheidscentrum Mbogora is trots op de staat van de infrastructuur en de uitrusting van 

materniteit, laboratorium, … Een positieve waardering van onze positie tegenover de sanitaire 

omgeving en de hiërarchische medische inspecteurs is niet langer een droom. 

  

Vorderingen sinds vorig status rapport: 

Onze  quotering door de Inspectie van Volksgezondheid bedraagt 88.6 procent voor het eerste 

kwartaal van 2013. We verwachten een nog beter resultaat begin juli, omdat de verbrandingsoven 

beschikbaar is. De diensten van het labo, van de consultaties en van de materniteit (foto rechts: 

aankoop van nieuwe bevallingstafel) verbeteren van dag op dag. 

Foto links: verbrandingsoven en op de voorgrond de twee putten werden uitgegraven om er niet-

afbreekbare placenta’s en andere medische materialen in te gooien. Onze oprechte dank aan eenieder 

die heeft bijgedragen aan de verbetering van de medische toestand van de patiënten die naar onze 

hulppost komen, maar ook voor de verbetering van de sanitaire omgeving van  het centrum. 

 



    

Problemen/knelpunten: 

We wachten op de effectieve start van de verbrandingsoven. (nota: de officiële opening is voorzien 

voor november tijdens het bezoek van de leden van ‘Vleugels van Hoop’. 

Onze zorg : een couveuse voor premature baby’s. 

 

 

Bijenteelt – Bweyeye – Burundi 

 

Verbeterde bijenteelt en de installatie van een moderne eenheid van 100 bijenkorven die minstens 

25Kg van honing per bijenkorf kunnen produceren per jaar rond het Nyungwewoud. 

 

Algemene status: 

 

In het algemeen verbetert de staat van het project.  

Momenteel wordt het project geconcentreerd rond namelijk: 

 Ø Samenbrengen van de zwakke kolonies. 

 Ø Inleiding van de gewafelde was in de korven wanneer de honingbijen beginnen te bouwen. 

 Ø Verdeling van de bijenkorven. 

Voegen we eraan toe dat de imkers die dagelijks in de bijenstal werken, hervormingen kunnen 

uitvoeren buiten de moderne bijenteelteenheid op de citrusvruchten of de eucalyptussen om de 

productie te intensiveren. 

 

Problemen/knelpunten: 
  
Ø Geringe beheersing van de moderne technische leiding van de korven door de bijenhouders; 

Ø Geringe kennis van de landbouwers over de rol van de honingbijen  en onvoldoende toegang van de 

bijenhouders tot de aanplantingen met name in de boomgaarden van citrusvruchten; 

Ø de hogere prijs van de materialen voor het stockeren en de winning van de honing; 

Ø het gebrek aan een digitaal apparaat om foto's van de verschillende gebeurtenissen van het project 

te nemen om de verslagen op te maken. 

 



       
 
         de imkers die de traditionele korven onderhouden en in het oog houden en moderne korven  

         bouwen en de gewafelde was aanbrengen. 

 
NIEUWE PROJECTEN 2013 

 

 ‘Schrijnwerkerijproject voor andersvalide jongeren’ – Kigali – Rwanda 

 
 

Algemeen: 

 

Het project is opgestart. De aankoop van het 

nodige materiaal is achter de rug. Bijgevolg is 

de hergroepering van andersvalide jongeren, 

met het oog op het aanleren van een beroep, 

realiteit geworden. 

 

 

Evolutie sedert het laatste rapport: 

 

We stellen vooruitgang vast. De andersvalide 

jongeren willen werken. Zodoende integreren 

zij zich beter zowel in hun familie als in de 

gemeenschap. Zij verzoeken ons om U te 

bedanken voor uw hulp en interventie. 

 

 

Problemen/zorgpunten: 

 

- De ligging van het terrein dat binnenkort door de Staat wordt heringenomen. 

- Het te hoog absenteïsme van de andersvalide leerjongens. 

 

 

Opvang regenwater op huishoudniveau - Kabale- Oeganda 

 

Algemene status: 

 

Het project aangaande wateropvang-tanken op huishoudniveau is gestart op 19 mei en verloopt goed. 

Op 9 juli waren er 13 tanken klaar, op 14 juli 20 en vandaag, 12 augustus, zijn 31 extra tanken 

afgewerkt. 



 

 

Problemen/knelpunten: 

 

- Tekort aan water 

- Het zand aanbrengen over grote afstand 

- Teveel zon dus een hoger nood aan   

   wateropvang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legkippenproject – Kizibere - Rwanda 

 

 

Gratien, (midden) verantwoordelijke van 

het project, neemt de samenwerkings-

overeenkomst door met Paul (links), als 

vertegenwoordiger van ‘Vleugels van 

Hoop’ tijdens een privé familiereis door 

midden Afrika. 

Dezelfde ontmoeting en afgifte van het 

budget werd de officiële start van het 

kippenproject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 


