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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    Dunia 
 

Het wereldfeest DUNIA zette op 

zaterdag 31 juli van 11 tot 18.30u haar 

gastvrije poort op het strand van 

Oostduinkerke voor de 13de keer 

open!  DUNIA staat voor een stukje 

gratis wereldreis, gezelligheid en 

plezier, proeven, snuisteren en 

ontdekken. Centraal op het wereldfeest 

stond opnieuw de befaamde 

wereldmarkt. 

 

Verschillende vzw's en ngo‟s gaven 

duidelijke informatie over hun project 

en openden voor de bezoekers de 

wereld via hun smakelijke keuken, toffe 

hebbedingetjes en kleurrijke kraampjes 

met lekkernijen en snuisterijen. 

 

DUNIA betekent ook Fair Trade streekproducten, eerlijke handel en bio  overgoten met een portie 

wereldmuziek met als uitschieter : het lied van, door en voor Koksijde! 

Verschillende dagen hebben Jean Bosco Safari en de vele vrijwilligers erop „gebrain-stormd‟. Eerst de 

tekst op papier krijgen en er dan nog passende muziek bij componeren vraagt enige professionele 

begeleiding. Jean Bosco was er de geknipte man voor: singersongwriter met jarenlange ervaring en 

présence op  scene om een groep mensen op sleeptouw te nemen voor HET „Koksijde-lied‟.  

De jaarlijkse wereldmarkt „DUNIA‟ op het strand van Oostduinkerke was de geschikte gelegenheid voor 

de publieke voorstelling. 

 
Dodentocht Bornem 

Artikel geschreven door Diana, deelneemster ...  

Voor,  tijdens en ná de dodentocht… 

 

Zoals elk jaar keek ik ernaar uit om de ,,dodentocht van Bornem” te doen. Dit samen met mijn 

vriendin Katheleen.  Op zekere dag kreeg ik de vraag of ik dit eventueel wou stappen voor een ,,goed 

doel”: Vleugels van Hoop. Mijn eerste idee was, waarom niet – ik stap hem toch! Maar…Vleugels van 

hoop was me totaal onbekend. Ik wou toch wat geïnformeerd worden omtrent de werking ervan! Een 

eerste vergadering werd ,,georganiseerd”! Ik ontmoette enkele toffe mensen (dat was al een éérste 

goed punt) en tussen pot en pint werd me het één en ‟t ander duidelijk gemaakt. Ik ging daarna naar 

huis met een héél goed gevoel en de bevestiging dat ik een goede beslissing had genomen.  

 

Dan ging alles opeens vrij snel: affiches, flyers, een  interview met als resultaat een halve pagina 

'reclame' in het Nieuwsblad én de nodige zenuwen! Want, onbewust legt dit toch een bepaalde druk en 

https://www.facebook.com/Jean-Bosco-Safari-200644183347550/
http://www.muziekcentrum.be/identity.php?ID=132540


verantwoordelijkheid op je schouders… Want ik ben van het principe: als je je engageert voor iets, 

awel dan moet je het goed doen!!! Dat betekende dus, zéker de tocht van 100km uit stappen… De 
week ervoor kwamen zelfs allerlei kwaaltjes tevoorschijn, die ik nog nooit had gehad.  

En dan was het 12 augustus: de start! Met volle moed er tegenaan! Na 17uur en 2 minuten gingen we 

over de eindmeet. De laatste kilometers kregen we vleugeltjes, ten eerste omdat we  plots een 

delegatie van madammen met een wit T-shirt op ons zagen afkomen, waarvan 2 met een pracht van 

een witte roos (voor ons bestemd) en ten tweede: de wetenschap dat de rest van de delegatie op een 

terras zat te wachten met de beloofde 2 Bornemmekes en een zak chips!  

 

En… we waren allemaal tevreden! De staptocht was goed afgelopen, de bierkes smaakten voortreffelijk 

en we hoorden dat de stortingen vlot binnen kwamen – dat was uiteindelijk de bedoeling van dit 
avontuur!!! 

  

Heikenskermis 

 Heikenskermis TEIKEN 2016 

 

Regen en wind waren 

voorspeld maar de 

weergoden waren 

uiteindelijk toch gunstig 

gezind op onze jaarlijkse 

barbecue ten voordele van 

de andersvalide kinderen 

van “Jya Mu Bandi Mwana” 

(een wereld voor alle 

kinderen), het groots 

Vleugels van Hoop-projekt 

in Kigali, Rwanda. Het werd 

een blij weerzien met de 

trouwe eters en een warme  

kennismaking voor zij  die 

er voor de eerste keer 

waren (en hopelijk nog vele 

keren).  

 
 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipMjpQdiAnYSfx9_RL5TRQ5hzqmNkgJIhBLIN29QctWqHIgdZzG8SXMEa63FPv-JxA?key=aTlIV0owMFhCXzcwMmhiMEQ2N1VCcEd1UkJCTEFB


Een korte maar hevige „tropische‟ regenbui weerhield de hongerigen niet om aan te schuiven voor de 

barbecue, mede dankzij enkele behulpzame vrijwilligers die hen begeleidden onder gevleugelde 

paraplu. Lekker vlees, grote keus aan groenten, met de glimlach geserveerd door het team van de 
traiteur en de vele Vleugels van Hoop-vrijwilligers. 

Opnieuw was de tombola een groot succes. De  mooie prijzen konden velen bekoren om een of zelfs 

meerdere lotjes te kopen goed voor: 

 een hesp van Bayonne geschonken door traiteur ‟t Kaasplankje (Moerbeke) 

 een set cava aangeboden door brouwer Drinks Koudenborm (Moerbeke) 

 een overnachting voor 2 in B&B Manoir Ivoire (Wépion) 

 een verblijf in Ol  Fosse d‟Outh Vayamundo (Houffalize) 

 een verblijf in de Kinkhoorn Vayamundo (Oostende) 

 een waardebon lunch En Passant (Kluisbergen) 

 2 x een waardebon B&B Malpertuus (Moerbeke) 

 2 VIP-tickets voor match in Ghelamco, aangeboden door EASTMAN (Gent) 
 een mand met leuke hebbedingetjes gemaakt door andersvalide kinderen (Rwanda) 

De ganse ploeg van Vleugels van Hoop wenst elkeen die op een of andere manier heeft bijgedragen 

heel hartelijk en oprecht te danken:  

de voorbereiders van dit festijn, het BBQ-team, de vrijwilligers aan het buffet, de medewerkers van 

Teiken en uiteraard alle sponsors, vrienden en sympathisanten die van dit event een groot succes 

maken. En vooral een mooie bijdrage leveren aan de bouw van het opvangcentrum voor de 
andersvalide kinderen van Jya Mu Bandi Mwana!  

We hopen u allen volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen (zaterdag 19 augustus 2017). 

Stage in Rwanda 

 
10 maand geleden kregen wij, Liesa en Charlotte mede dankzij Vleugels Van Hoop, de geweldige kans 

om het prachtige Rwanda te ontdekken. In functie van onze opleiding vroedkunde trokken wij naar het 

gezondheidscentrum in Cyangugu nabij de grens met Congo. Wij hebben daar 3 maand met hart en 

ziel gewerkt zowel aan onze verloskundige vaardigheden als aan onszelf.  

 

We volgden de zwangere vrouwen op en 

deden samen 59 bevallingen. Dag en nacht 

stonden wij voor hen paraat. Dit zorgde voor 

wederzijds respect en mooie vriendschappen. 

Tussen het werken door hadden we nog tijd 

om het land der duizend heuvels te 

ontdekken. We kregen ook de kans om het 

team van Vleugels van Hoop te ontmoeten. 

Met zicht op het Kivu meer en een lekker 

hapje konden we al onze verhalen delen. 

Dankzij hen kregen we de kans om in de 

veilige haven van de zusters te verblijven 

maar anderzijds toch tussen de lokale 

bevolking te kunnen leven. 1000 maal dank 

voor alles wat zij voor ons deden. Het was 

een voor ons onvergetelijk avontuur en als 

het aan ons ligt keren we zeker op een dag 

terug! Deze organisatie doet prachtig werk en we zijn vereerd om zulke mensen te mogen leren 

kennen. Voor ons is het zeker geen vaarwel maar tot ziens! 

Charlotte Verspeelt & Liesa De Breucker 

 

PROJECTEN 
 

Project 54D:   Bouw opvangcentrum voor andersvalide kinderen – fase 4 

Omschrijving van het project: 

Na het succesvol afsluiten van 3 eerste fases van het bouwproject (projecten 54 A, B en C) is het 

centrum klaar voor de ontvangst van de kinderen, inclusief de langverwachte aansluiting van de 
elektriciteit. 



Doelstellingen: 

De doelstellingen van deze 4de fase zijn: 

 Afwerken van de 3 klaslokalen, 2 slaapzalen en de refter : verven binnenmuren, aanleg 

stoepen,…. 

 Voorzien van stopcontacten en zekeringskasten voor alle gebouwen 

 Sanitair bij de refter en slaapzalen 

 Verdere opbouw en afwerking van de keuken  

 Aanpassingen aan het terrein, naar de behoeften van andersvalide kinderen 
 Vervolledigen biogas voorzieningen 

Begunstigden: 

267 andersvalide kinderen bij Jya Mu Bandi Mwana 

Budget € 34.650 

Project 62:   Project konijnen - Zamuka - Rwanda  

Omschrijving van het project: 

 

Het project omvat de productie van konijnenvlees op de meest economische manier, met behulp van 

hoogproductieve rassen die het best geschikt zijn voor de klimatologische omstandigheden van het 

district. Vlees van konijnen levert een belangrijke eiwitinname, konijnen zijn zeer rijk aan proteïne 
(21%) en hebben een laag vetgehalte (10%). 

Doelstellingen: 

 

Het doel is om het vlees aan te bieden op de lokale markt, waar een aanzienlijke vraag is naar 

konijnenvlees en om het circuit te verbeteren tussen de leden en de families van 
ZAMUKAMUTEGARUGORI Association en de omgeving.  

Begunstigden: 

 

De Vereniging Zamuka Mutegarugori en fokkers in de sector Uwinkingi en de omliggende gebieden, het 
Centrum voor gehandicapten Kitabi.  

Budget € 4.550   

Project 63:  Varkenskwekerij Nyamasheke Rwanda  

Omschrijving van het project: 

 

Dit project kadert in de promotie van ondernemerschap bij de jeugd vanaf jonge leeftijd. Bedoeling van 

de promotor  is  om  hen theorie en  praktijk bij te brengen inzake  een correcte manier van het 

kweken van varkens van een verbeterd ras. Dit alles in het kader om de school te ondersteunen daar 

deze laatste over zeer beperkte middelen beschikt. Deze middelen worden enkel aangereikt door de 

ouders. Tevens zal het de voeding tbv de leerlingen verbeteren en de keukenresten van het internaat 

valoriseren.  

Volgende activiteiten worden vooropgesteld : inrichting van varkenshok met bijgebouwen, verwerven 

van voedsel (de maniok teelt, het veevoeder,...), aankoop van 10 biggen van verbeterd ras van 6 

maanden oud, de voorzieningen treffen om afval van de varkensstal te recupereren, ... 

Doelstellingen: 

 Voorbeeld stellen in de promotie van de ontwikkeling op landelijk vlak door middel van een 

varkenskwekerij met dieren van verbeterd ras 

 De bescherming van het milieu verzekeren 
 Armoedebestrijding 

 

 Bijdragen aan het sociaal werk binnen de Rwandese gemeenschap 



 Promotie van de varkenskwekerij in het Instituut van de Heilige Familie alsmede in het District 

 Jobcreatie voor zowel gekwalificeerden als niet-gekwalificeerden 

 Bijdrage aan het promoveren van kleine zelf bedruipende projecten binnen de school 

 Verbeteren van de kwaliteit  van de voeding van de leerlingen 

 Keukenafval van het internaat herwaarderen  

Begunstigden: 

 De gehele schoolgemeenschap van het Instituut 
 Het personeel van het project et de arbeiders 

Budget € 6.525 

Project 64:  Children Rescue Voluntary Organisation - Oeganda – Opleidingen  

Omschrijving van het project: 

Dit project omvat opleidingen voor jongeren (+12 jaar) van het CRVO en alleenstaande moeders. Deze 

opleidingen omvatten de vaardigheden om kaarsen, vaseline, zeep te maken als ook opleiding in brood 

bakken. 

Dit laat de jongeren en moeders toe een vaardigheid aan te leren die hen een inkomen kan geven in 

de toekomst en geeft hen toegang tot basisbehoeften zoals zeep, crème, kaarsen voor verlichting,…. 

Dit project creëert ook een bijkomend inkomen voor CRVO waardoor andere kosten (bvb. 

schoolkosten) gedragen kunnen worden. 

Doelstellingen: 

 Aanleren van vaardigheden aan jongeren en alleenstaande moeders 

 Creëren van inkomsten voor de families als ook voor CRVO 

 Toegang tot basis behoeften zoals zeep, crème en kaarsen aan geen of zeer lage kost 

 Reduceren van het aantal werkloze jongeren 

 Armoedebestrijding 

Begunstigden: 

 Jongeren bij CRVO (+12 jaar) 

 Schoolverlaters bij CRVO 
 Alleenstaande moeders 

Budget € 16.750 

Project 65:  Varkensteelt  in de strijd tegen armoede,  

honger en afhaken naar school gaan. 

Voorstelling project :  

 

Dit project voorziet in het kweken van varkens door leerlingen van het secundair onderwijs afkomstig 

uit arme eenoudergezinnen teneinde de strijd aan te binden tegen armoede, ondervoeding en het 

afhaken op school. We gaan telkens werken met groepen van 5 leerlingen verdeeld over 3 fases. 

 

Fase 1 : de groep is verantwoordelijk voor 1 varken in het opleidingscentrum van Mbogora alvorens 

elkeen een big krijgt voor bij hem/haar thuis.  Het centrum doet dienst voor  pedagogische opleiding  

inzake verwerven van ervaring alvorens thuis aan de slag gaan. Een knelpunt is het gebrek aan 

vorming om de varkensteelt tot een goed eind te brengen. Omwille hiervan organiseert Girakazoza 

deze noodzakelijke opleiding. 

De leerlingen nemen actief deel inzake voeding en verzorging der dieren. De familie van elke leerling 
stelt een stukje grond gratis ter beschikking om voedingsmiddelen te telen. 

Fase 2 : na de worp en het spenen, ontvangt elke jongere een big. Hij/zij zal die thuis kweken. Het 

centrum zal helpen bij de bouw van een klein, degelijk varkenshok om te vermijden dat het dier 

ontsnapt en een of andere ziekte oploopt. Het centrum zal  tevens soya scheuten (bron van proteïnen) 
geven. De groep zal mekaar onderling steunen inzake bouwen van varkenshokken en voederteelt. 



Fase 3  : eenmaal het gekregen varken biggen geworpen heeft, geeft de begunstigde leerling aan het 

opleidingscentrum  8 biggen terug (het equivalent van de geïnvesteerde som), ttz 3 biggen van worp 
1, 3 biggen van worp 2 en 2 biggen van worp 3.  Deze werkwijze maakt het project zelf bedruipend. 

Nà elke speenperiode, herstart men met een nieuwe groep onder dezelfde reglementering. 

Meer dan 23% van de Burundese bevolking leeft  in status „voedsel tekort‟. 

Burundi is het „meest hongerlijdend‟ land ivgl de andere landen van de Oost Afrikaanse Unie, te weten 

Kenia, Tanzania, Oeganda, Rwanda en Zuid Soedan.  

De bevolking neemt koolhydraatrijk voedsel tot zich en veel te weinig proteïnen. Het gevolg hiervan is 

een onevenwichtige voeding, minstens één Burundees op twee is chronisch ondervoed. Het kweken 

van varkens is een antwoord op dit probleem. 

Objectieven : 

1. De strijd aanbinden tegen armoede en tegen ondervoeding  

2. Herstel van de varkensveestapel  in de Kirimiro-regio (centraal Burundi).  

3. Betere oogst dankzij betere grondbemesting   

4. Evenwichtige voeding dankzij proteïneverbruik  

5. Over de nodige middelen beschikken om schoolkosten te betalen en zodoende strijden tegen 
het afhaken op school. 

Begunstigden : 

1. Arme, eenouder gezinnen in de  Kirimiro-regio.  
2. De leerlingen van het secundair  afkomstig van eenouder gezinnen  van Kirimiro. 

Risico’s : 

1. Onvoldoende voedsel voor de varkens.  
2. Risico‟s ziektes bij biggen.   

Budget: 1 700 € 

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 

 

 


