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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! 
 
 

 

5 JAAR ‘VLEUGELS VAN HOOP’! 
 

U was er bij op Heikenskermis waarvoor onze dank! 
   

 
 

U kon er niet bijzijn: ziehier het verslag: 
 

Heikenskermis 2012 
 
HEIKENSKERMIS 2012 
Onder een bloedhete augustuszon brachten we alles in gereedheid om familie, vrienden en 
sympathisanten een letterlijk warm welkom te heten op de jaarlijkse BBQ. Tevens een heel speciaal 
feest want onze vzw viert haar 5-jarig bestaan, vijf jaren waarin we dankzij de steun van zo velen heel 
wat projecten hebben kunnen realiseren  en vele mensen in Rwanda, Burundi en Oeganda vleugels 
hebben kunnen geven. Als het van ons afhangt gaan we nog héél veel jaren door ! 

 
Naast onze  sympathisanten die jaar na jaar trouw aanwezig zijn,  waren er deze editie  toch ook een 
aantal nieuwe gezichten te bemerken. Heel blij waren we met de aanwezigheid van de 1ste conseiller 
van de Ambassade van Rwanda in Brussel, dhr. Faustin Musare. 
Evenzeer waren we verheugd met de aanwezigheid van onze ‘peter’ Jean Bosco Safari, die ons na  
aperitief en barbecue een optreden bracht met zijn band.  Ambiance was er voor de volle 200% !  
Waar we allemaal stilletjes op hoopten werd werkelijkheid : als afsluiter  bracht ‘onze Jean’ zijn  
gecomponeerd ‘Vleugels van Hoop’ lied! Daar werden we toch even stil van want het is echt  héél 
mooi.  Je kan het beluisteren op onze website. 
 
Zoals elk jaar was er uiteraard ook de tombola , de gelukkige winnaars zijn : 



 Patrick De Cooman, Evergem : 1 bongo bon voor abonnement krant + 1 bongo bon voor 
abonnement  magazine naar keuze geschonken door vzw Vleugels van Hoop 

 Peter Bracke, Moerbeke-Waas : waardebon voor gezin geschonken door ‘Hotel Ol Fosse 
d'Outh’ in Houffalize 

 Ria Lenjou, Moerbeke-Waas :  cadeaucheque overnachting met ontbijt voor 2 personen 
geschonken door het  luxe-B&B  ‘Manoir Ivoire’  in Wépion. 
 

 Aan alle winnaars proficiat en geniet van jullie prijs! 

 
We willen niet nalaten om onze sponsors, vrienden, sympathisanten en alle helpers van ’t Heiken van  
harte te danken! 
Dank zij jullie allen kunnen we ons project voor het opvangcentrum voor andersvalide kinderen en 
jongeren in Kitabi (Rwanda) realiseren :  aangepaste lokalen, water en elektriciteit om deze kinderen 
een thuis , een aangepaste opleiding en drinkwater aan  te bieden. 
 

Graag zien we jullie terug op Heikenskermis  editie 2013! 
_________________________________________________________________________ 
 
NIEUWE PROJECTEN  2012 (Deel 2) 

SANITAIR en ELEKTRICITEIT IN DE WIJK CIBITOKE BUJUMBURA BURUNDI 

 
Aanvrager: ‘DUSHIGIKIRANE’= laten we elkaar helpen              

Vertegenwoordigers : César & Nadège NDAGIJIMANA 
 

           
 

‘ DUSHIGIKIRANE’ is een vereniging van vrouwen  van de gemeente CIBITOKE. Zij willen de levens-
omstandigheden verbeteren van hun leden en van de omgeving. 
CIBITOKE, één van de sloppenwijken van de Burundese hoofdstad BUJUMBURA, heeft te maken met 
grote problemen wat betreft het onder controle houden van de hygiëne. Het gebrek aan toiletten en 

aan drinkbaar water zijn slechts enkele schrijnende voorbeelden. 
 
Doelstellingen 
Het doel van dit project is het voorzien in sanitair en elektriciteit voor de huishoudens van veelal 
weduwen en andere inwoners. Door het voorzien in elektriciteit zou er ’s nachts verlichting mogelijk 
zijn wat de veiligheid ten goede komt. 
Het ter beschikking stellen van openbaar sanitair zou een grote verbetering betekenen op gebied van 

hygiëne, één van de grote problemen in dit woongebied. 
 
Begunstigden: 
De leden van de vereniging ‘DUSHIGIKIRANE’,  hun omgeving en de inwoners van de wijk CIBITOKE 
 
Nodig:  4.850 Euro 
  

 Aansluiting en installatie elektriciteit 
 Aansluiting water 
 Bouw sanitaire eenheid voor gemeenschappelijk gebruik, bestaande uit wc’s, douches, wastafels 
 Toezicht uitvoering project en opvolging van de werken 

_________________________________________________________________________ 
 



OMKADERINGSPROJECT JONGEREN  MASAKA - RWANDA 
 
Er zijn 2 centra, één voor de alfabetisering en één voor het naaiwerk. De jongeren komen allemaal uit 
arme gezinnen. 23 personen in de klas alfabetisering en 50 in de naaiklas.  
De vraag overtreft het aanbod maar men is gelimiteerd omwille van gebrek aan materiaal: machines, 
stoffen, tafels en kasten,...... 
Zonder enige vorming zijn deze jongeren overgelaten aan armoede, delinquentie, dakloosheid, 
prostitutie, dorps uittocht. Om hen een betere toekomst te geven vinden de zusters het noodzakelijk 

zich bezig te houden met hen, ook al zijn hun mogelijkheden beperkt. 
 
 
Objectieven 

 Algemeen: begeleiding van de jongeren, ieder jaar opnieuw, zowel jongens als meisjes 
 Specifiek: jongeren initiëren in een beroepsopleiding 
 Helpen bij de sociale integratie 

 Een geest van creativiteit bijbrengen 
 
Begunstigden van het project 
Directe   : de jongeren; hopende dat de bagage die zij door de lessen opdoen hen kan stimuleren in     
                hun verdere leven. 
Indirecte: de mensen van Masaka en de zusters. 
 

Strategie van het project 
Voor de verwezenlijking van het project rekenen wij op het personeel: naaisters en pedagogen. 
Daarnaast willen wij de bevolking van Masaka sensibiliseren door hen bij dit alles te betrekken van 
begin tot einde. 
 
Nodig:  3.325 euro 

 
 
 
KABALE – OEGANDA – NOODPROJECT   
 
Nodig: 20000 euro 
   
CHILDREN RESCUE VOLUNTARY ORGANISATION zoekt een (t)huis voor opvang van 

straatkinderen nadat het gebouw waarin ze verbleven werd verkocht. 
Dit project is hoogdringend gezien straatkinderen zeer kwetsbaar zijn om in ongure middens te 
overleven met alle gevolgen vandien: druggebruik, verkrachtingen, kindmoeders, geweldplegingen, 
kindsoldaten, ……  
 

   
 



 
 

 
 

 

 
 



MUHUNGU – BURUNDI - 3 MICROPROJECTEN IN  HET VERZORGINGSCENTRUM 
 
Verantwoording: het dispensarium is gebouwd door de inwoners. Door gebrek aan financiële 
middelen moeten de ziekenverzorgers en de werkmannen water putten aan de voet van de heuvel. 
Nochtans is er een bron die het dispensarium zou kunnen voorzien van drinkbaar water. Het 
gezondheidscentrum voorzien van drinkbaar water zou een heel positieve zaak zijn.  

 
Project 1 : Drinkbaar water voor het Verzorgingscentrum van Muhungu 
 
Project 2 : Electriciteit voor het Verzorgingscentrum van Muhungu 
 
Project 3 : Microproject Uitrusting met plastieken stoelen 
 
De vereniging D.A.B. heeft stoelen nodig die zouden dienen voor alle bewoners en dit op dagen dat 
veel mensen samenkomen voor vergaderingen, opleiding etc. De opbrengst van de huur van de 

stoelen zou dienen voor de vorming en omkadering van de landbouwersvrouwen.  
 

Nodig voor de drie microprojecten: 4000 euro 

 
MBOGORA – BURUNDI - FINANCIERING VAN HET TEAM   
‘EPERVIERS JUNIORS FC’ EN ONDERSTEUNEND VARKENSPROJECT 
 

ONTSTAAN VAN HET TEAM : ’EPERVIERS-JUNIORS FC’ 
De voetbalploeg van jongeren werd opgericht in 2010 in de streek van Mbogora in Burundi in de 
provincie Mwaro. Het team bestaat uit 32 jongens, scholieren van de basisscholen Mbogora I,II et III 
die de leeftijd hebben tussen 9 en 12 jaar. Ze zitten in het 2de en het 3de jaar. De kinderen hebben 
samen een training achter de rug van 8 maanden onder begeleiding van hun trainer Mr Nestor 
NITUNGA, leerkracht aan het lyceum van Mbogora. De naam van de ploeg is  ‘EPERVIERS–JUNIORS 
FC’. 

 
ALGEMENE DOELSTELLING 
Doel is in de eerste plaats om de kinderen de liefde voor de sport bij te brengen, hen de vreugde en 
het plezier van spelen aan te bieden, ze te trainen opdat ze in de goede gezondheid zouden zijn, en 
ten slotte de geest van samenwerking en van gemeenschap te ontwikkelen zonder de vorming naar 
vrede te vergeten : een waardevol concept in landen als Burundi die uit een oorlog komen. 
 
NODEN 

 Truitjes, kousen, sportschoenen/voetbalschoenen met noppen 
 Proviand : de spelers hebben nood aan suiker en fruit  
 Zalf en medicijnen in geval van kwetsuren 
 Ballen 

 

       
 

ONDERSTEUNEND PROJECT  VOOR HET VOETBALTEAM ‘EPERVIERS-JUNIORS FC’ 
 
CONTEXT EN VERANTWOORDING 

In het kader van de vorming van de kinderen op verschillende punten :voetbal, maatschappijleer, 
respect en beleefdheid, lichamelijke conditie, streven wij naar een financiële ondersteuning door het 
kweken van varkens om zo te kunnen voldoen aan de financiële behoeften van het team. We kunnen 
immers niet altijd wachten op diegenen die ons ter hulp komen. Wij willen varkens kweken als 
autofinanciering voor het team. 



ALGEMENE DOELSTELLING 

De doelstelling van dit project, één keer gefinancierd, is het vergemakkelijken van de aankoop van 
producten en materialen voor het directe gebruik voor training en wedstrijden. 

We wensen aan te kopen : 5 volwassen varkens, 60 planken voor de bouw van de stallen, 1200 tegels, 
5 deuren, 5 kg nagels, 12 zakken voedsel die elk 50 kg wegen ; er is ook behoefte aan verzorging in 
geval van ziekte. 
 
PLAATS EN VERLOOP  
 
De trainer van de ploeg ‘EPERVIERS-JUNIORS FC’  zal een plaats ter beschikking te stellen bij hem 
thuis, dit is in het centrum van Mbogora.  
De trainer zal ook de opvolging doen van de varkens. 
De jongeren zullen bijdragen door het aanbrengen van grassen, water en stro voor de varkens. 
  
Voetbalploeg: 950 euro + 535 euro ondersteunend project  
 
Nodig : 1500 Euro 
 

 
Onze projecten worden realiteit dankzij : 
 

U allen 
 
en met de steun van : 
 

                         

         
 
 
 
           
Wil 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  

http://www.vleugelsvanhoop.be/
mailto:info@vleugelsvanhoop.be

