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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! 

 

 
VOORBIJE ACTIES 

 

MEGA - BBQ zondag 23 juni 2019 Ronse 

Zondag 23 juni was het eindelijk zo ver!  
Het werd een ‘warme’ dag op alle vlakken.   
Buiten scheen de zon in volle glorie! Binnen in de zaal was het lekker fris. 

Respect voor de jongens die, onder een loden zon, de BBQ roosters bemanden. Onze sponsors, tevens 
goede vrienden, waren blij en tevreden. Wij als organisators evenzeer! 
Naar goede gewoonte vielen onze waardevolle tombolaprijzen bij de winnaars ervan zéér in de smaak! 

Een drankje in de hand werd er bijgepraat met bekenden en kennis gemaakt met  nieuwkomers. We 
kijken terug op een dag van vriendschap voor mekaar en van belangeloze inzet voor onze projecten in 
midden- Afrika, samen kunnen we bijna heuvels verzetten... 
 
Ons Vleugels van Hoop verhaal, nà bijna 12 jaar werking, bewijst dit vandaag opnieuw door het 
opstarten van volgende nieuwe projecten: 
  98. Een atelier snit en naad in Bweyeye, Rwanda 
  99. Vervaardigen van hygiënisch verband in Kabale, Oeganda 
100. Slaapzaal voor jongens in Soroti Oeganda (nà de slaapzaal voor meisjes)  

 
Dit alles kunnen we verwezenlijken dankzij uw blijvende steun, sponsoring en aanwezigheid op dit 
event, waar lekker eten, drinken en samenzijn oprecht en hartverwarmend waren. 
 
Een mega dank U wel is hier zeker op zijn plaats en we hopen van harte:  
‘tot weerzien, tot de volgende keer!’  HOU 21 JUNI 2020 VRIJ 

        
 

 



DUNIA 16de Mondiale Markt Oostduinkerke 13 juli  

 
Zaterdag 13 juli 2019 - 9u : met een meer dan behoorlijke wind vlogen we er in om de ons 
toegewezen visserstent van achter-, en zijwanden te voorzien. Het werd proberen en we gingen haast 
mee de lucht in dus hebben we enkel de zijkanten zo goed en zo kwaad als mogelijk vastgemaakt met 
spanriempjes en hopen zand.  
 

Om 11u ging de Dunia-poort open voor het grote publiek. Weerzien met bekenden en ontmoetingen 
met nieuwe gezichten. Een bonte variatie van diverse talen, origine, tinten huidskleur, muziekgenres, 
leuke hebbedingen, lekkernijen en allerhande snuisterijen. 
 
Aan de organisatoren 
wensen we een dikke 
proficiat voor de 
tiptop organisatie van 
dit Wereldfeest!  
Tot volgende zomer in 
2020 en ... dan 
vragen we aan  Ina 
Van Thienen een 
plaatske uit de wind. 

 
 
 

 

DODENTOCHT BORNEM 9 augustus 2019 – 50 ste editie  
 

Een geslaagde tocht, ondanks een minder goed begin! 
Al van bij de inschrijvingen ging het goed mis… 
Tomorrowland-toestanden!!! 
Twee uur na de start om in te schrijven waren de 13.000 
nummers al ingenomen en kwam men automatisch op de 
wachtlijst. En… dat was ook ons lot!  
 

Geen startnummer, maar wel de gedrevenheid en bereidheid 
om de 100km, hoe dan ook te stappen!!! 
 
Eén dag voor de bewuste datum had één van ons toch een 
nummer weten te bemachtigen en werd een dag omgedoopt 
tot een andere naam, nl. de naam van de persoon die het 
nummer had verkocht. Dus we zijn de tocht begonnen met 
een “witte en twee zwarte stappers”! Dit heeft helemaal geen 
verschil 
gemaakt in 
onze 
motivatie 
om de tocht 

tot een 
goed einde 
af te 
stappen. 
 
 
 
 

Twee regenbuitjes en een tamelijk windje hebben ons 
niet tegengehouden om alweer op een ,,menselijk 
uur” binnen te komen en beloond te worden met de 
traditionele Bornem bierkes en een zak chips!!! 
 
En… we kijken alweer uit naar volgend jaar! 

 
 

          
 
 



PROJECTEN  
 

Nyamata – Rwanda – 82 – gasoven 
 
De oven is geïnstalleerd en werkt uitstekend. De bakkers 
leerden inmiddels veel bij. 

 

 
 
 

 
 

 

Soroti - Oeganda – 96 - 100 - opvangcentrum Hands4children  

Na het voltooien van het sanitair blok voor de meisjes werd de slaapzaal voor de jongens opgebouwd. 
 

 

 

 



Cimpunda – Congo – 97 – Microkrediet door transport  

De opbrengst van het vervoer met de ‘bajage’ motoren wordt besteed aan het loon van de chauffeurs 
en het onderhoud van de motoren maar vooral aan het verlenen van een ‘microkrediet’ aan gezinnen 
voor het opstarten van een kleine onderneming. 

 

 

 

 

Kabale – Oeganda – 100 – Vervaardigen van maandverband 

Het project is heel goed gestart. Opvoeders en kinderen werken hard en vol enthousiasme om de 

maandverbanden te vervaardigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zonnestraaltje 

Vanessa en Olivier (zonder  Mama Beauvois te vergeten) staan 

100% achter onze projecten en steken geregeld een handje toe 

... of hoe eendracht Vleugels schenkt over de taalgrens heen! 

 

 

 

 

 

 

 

‘S P E C I A L E’  oproep : 

 voor Warmste Week 2019  

 aan scholen,  jeugd- en andere verenigingen  

 

Zijn jullie op zoek  naar een activiteit voor jullie vereniging, naar een geanimeerde voor- en of 

namiddag  voor jullie  leerlingen,  naar ...  en  willen jullie tegelijk het goede doel  sponsoren? 

Zoek niet langer ! vzw Vleugels van Hoop geeft presentaties (mét didactisch materiaal) in verband met 

haar  werking   in Rwanda, Oeganda  en Congo (Burundi  voorlopig op non-actief).  

In onderling overleg  pinnen we een datum in uw en onze agenda!  

In ruil verwachten we een wederdienst* als  financiële  steun voor onze projecten  in midden-Afrika. 

 

 

* Aan U de keuze!  

 Een sponsorloop of wandeltocht, die je een toffe naam kan geven en zoveel mogelijk mensen 

warm maakt om deel te nemen. 

 Tijdens de ‘Warmste Week 2019’ een actie opzetten ten voordele van vzw Vleugels van Hoop 

(geselecteerd als ‘goede doel’ ) 

 Chocoladeverkoop 

 Pannenkoekenbak 

 Zwemmarathon 

 Toneel voorstelling 

 Bloemenverkoop 

 Cup cakes 

 ...... 

 

 

 

 



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 


