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Vleugels van Hoop vzw  

Nieuwsbrief 

september 2021 

 

verantwoordelijke uitgever: ‘Vleugels van Hoop’ vzw p/a Moeistraat 3, 9830 Sint-Martens-Latem 

 
Graag informeren we U over onze lopende projecten 

en maken we van deze gelegenheid gebruik 

om ieder van U HARTELIJK te danken. 
U maakt dit allemaal mogelijk en schenkt aan zo velen VLEUGELS!

 

 
Doorlopende Actie 

 
Shop je soms ook online? Via TROOPER kan je onze vereniging steunen. Enkele klikken volstaan! 

1. Ga eerst naar www.trooper.be 
2. Selecteer in de witte balk ‘Vleugels van Hoop vzw’ 
3. Typ de naam van de winkel in de andere witte balk en klik vervolgens op het logo van de winkel vóór je gaat 

shoppen, je wordt automatisch doorverbonden. Doe je aankoop! 
Onder het logo staat het percentage vermeld dat van jouw aankoopbedrag geschonken wordt aan onze vzw.  

Na maximum 2 dagen krijg je van Trooper een bevestigingsmailtje. 

 

Via Trooper gaan, levert steeds een % op voor Vleugels van Hoop! 

 

 
 

Geplande Acties 
 

235 kilometer fietsen is niet niks! 

Supportert U ook voor Dirk, onze gevleugelde flandrien? 

 

Belet? Geen nood       
U kan dit TOP initiatief nog steunen met melding:  

      ‘Dirk’s Ronde 2021’ (F.A. vanaf 40€). 

 
 

 

We hopen van harte dat de epidemie-Goden ons welgezind zullen zijn zodat 

U op 10/10 kan deelnemen aan de 10 Miles, Short en Chiquita Run 
 

Trefpunt → De Meermin, Beatrijslaan 41, Linkeroever Antwerpen  

                 op + 1 km van de start  
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Eindejaar wijnactie 

 
Wegens enorm succes vorig editie en op algemeen verzoek: 

                                      

 doos van 6 flessen Dom. Preignes le Neuf - Viognier – Languedoc                 (wit)   55 €       

 doos van 6 flessen Château La Croix des Pins "Les Trois Villages" - Ventoux  (wit)   75 €  

 doos van 6 flessen Dom. Preignes le Neuf - Merlot Marselan – Languedoc  (rood) 60 €  

 doos van 6 flessen Château Mont Redon Réserve – Côtes-du-Rhône   (rood) 90 €  

 doos van 6 flessen Brut Organic- Aranleon                                (cava) 75 €  

 

 

  Koppel het nuttige aan het aangename door uw bestelling 

• te plaatsen via mail naar info@vleugelsvanhoop.be  

• over te schrijven op  IBAN BE88 0015 3001 4241                                      

• op naam van Vleugels van Hoop (melding: Eindejaaractie ‘21)  

Bestellingen zijn definitief nà ontvangst van het bedrag van uw order. 

Levering vanaf medio november, dus zeker op tijd om te klinken op Kerst, Oud én 

Nieuw Jaar       

Wij contacteren u vooraf om het juiste tijdstip af te spreken. 

 

 

 

 

 

 

 

REALISATIES 
                           

De wereld staat op zijn kop! 

Covid die wereldwijd maar niet onder controle geraakt, overstromingen wereldwijd met catastrofale 

gevolgen, hittegolven,… en zo kunnen we nog een eind doorgaan.  

 

Wij willen U echter een positieve boodschap brengen. Die van realisaties die wij waar maakten dankzij 

U onze sponsors, weldoeners, steun en subsidies en uiteraard onze trouwe maandelijkse Vleugels!  

Het is hartverwarmend om vast te stellen hoe Uw ruggensteun tot grootse resultaten drijft! 

Sedert ons ontstaan hebben we de kaap van 115, voornamelijk kleine en middelgrote, projecten 

gehaald in het gebied der Grote Meren, ons actieterrein dat zich situeert in Burundi, D.R. Congo, 

Oeganda, Tanzania en Rwanda. 

We lichten hierbij, met genoegen, één project uit!  

Het verhaal van Children Rescue Voluntary Organisation (lees verder CRVO), de vereniging die onder 

het alziend oog van de plaatselijke verantwoordelijke Leonard, dagdagelijks instaat voor het wel en 

wee van de kinderen en jongeren die zij onder hun hoede hebben. 
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Het taartdiagram geeft een idee van wat er tot op heden gerealiseerd werd:  

 

 

Kippenproject 2010  

 

 

 

 

 

 

Dit genereert nog steeds inkomsten en de kippenboerderij telt 

momenteel 300 kippen.    

Daarbovenop kregen, over de jaren heen, 120 gezinnen elk 5 

kippen. 

 

 

Varkensproject 2011   

 

Hiermee konden 100 kinderen naar school blijven 

gaan. Daarbovenop kregen 150 families elk 2 biggen.  

Ter illustratie: een vrouw verkocht na verloop van tijd 

enkele varkens en kon zo voor haar grote gezin een 

huisje bouwen in golfplaten. 

Anderen konden een klein lapje grond kopen.  

 

 

 

2010

2011

2012

2016

2017

2021

2021

2019

2019

PROJECT'S YEAR OF IMPLEMENTATION

Poultry

Piggery

Vocational Skills

Candle Making

Boda Boda

Goat rearing

Brick making

Reusable pads

Irish Potato growing
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Opleiding snit & naad 2012 

 

40 kinderen die noodgedwongen de schoolbanken moesten 

verlaten hebben dankzij deze vorming een inkomen kunnen 

opbouwen.  

In totaal werden 80 kinderen opgeleid. 

 

 

Kaarsen en bakkerijproject 2016 

 

 

 

 

 

 

Vele kinderen (vanaf 12 jaar) zijn betrokken bij de productie en in het 

aanleren van deze vaardigheden.  

Dit project is een grote bron van inkomsten voor het financieren van 

schoolgelden, voedsel, kledij, geneesmiddelen, transportkosten, … 

 

 

 

 

 

 

    

Anno 2021 heeft het echter af te rekenen met 

Covid! Het is nl. problematisch om aan 

grondstoffen te geraken. Bovendien is het quasi 

onmogelijk om producten te verkopen daar de 

economie lam ligt. 

 

 

 

 

 

Boda-boda 2017 

 

 

Was een zeer goed inkomsten generend 

project tot het begin van Covid-19 toen 

transport niet meer toegelaten was. 
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Ierse aardappelen 2019  

    

 

Er wordt 2 maal per jaar geoogst en alle families 

hebben reeds plantgoed ontvangen om ook thuis 

aardappelen te telen. 

 

 

 

Maandverbanden 2019  

 

Alle CRVO meisjes hebben hun gerief en op drie scholen 

werd aangeleerd hoe maandverband te vervaardigen. 

Als er bestellingen van elders komen worden de meisjes 

die de verbanden maken hiervoor betaald en kunnen zij 

noodzakelijke dingen aankopen. 

 

 

 

2021 

 

De projecten steenbakkerij (111) en de geitjes (112) zijn ‘in volle actie’. We hebben nog geen concrete 

resultaten maar wel al veel foto’s die U kan bekijken op onze site. 

 

Kortom…  CRVO blijft de families van de kinderen ondersteunen, door opleiding aan te bieden en door 

hen te helpen om kleine inkomsten generende zaken op te starten. Hierdoor wordt de armoede 

bestreden en verbeteren hun levensomstandigheden. Bijna alle families hebben inmiddels enkele 

varkens, geiten en konijnen.   

De kinderen worden ondersteund tot ze 20 jaar worden en het project verlaten; ze krijgen dan een 

naaimachine of andere noodzakelijkheden om zichzelf te kunnen beredderen. Er komen ook steeds 

nieuwe kinderen bij. 

In december 2019 had CRVO reeds 72 kinderen die het project hadden verlaten; CRVO volgt deze 

jongeren op en stelt vast dat ze allemaal goed terecht gekomen zijn op de arbeidsmarkt, omwille van 

de vaardigheden die ze aanleerden. 

Het maximaal aantal kinderen dat CRVO kan opvangen is 120.  Als er ‘afstuderen’ komt er plaats vrij 

voor nieuwelingen. Daarom is het absoluut nodig dat alle inkomsten generende projecten blijven 

doorgaan teneinde nieuwe kinderen en jongeren te kunnen opvangen, steunen en hen de kans te 

geven waarop elk kind recht heeft. 
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Om af te ronden willen we jullie graag het slot van het dankwoord van CRVO meegeven: 

Thank you for your mode of operation that have seen many lives saved from devastating state 

of poverty.  

We pray that your support continues as we look forward to ensuring that many more needy 

children are reached as the struggle to success continues and we believe that with you support 

as individuals and as a team we shall indeed continue to put more smiles and give more hope 

to many. Thank you for supporting our programs that continue to mend the broken hearts of 

children and their households due to a number of factors where poverty is at the top. 

Together we shall continue to make the difference. 

Yours 

TUMWESIGYE LEONARD 

For and on behalf of CRVO 

 

Wenst U vzw ‘Vleugels van Hoop’ ook vooruit te helpen? 
 
Dit kan door: 

• eenmalige steun  

• regelmatige steun door bv. een ‘doorlopende opdracht’ in te geven 
op IBAN BE88 0015 3001 4241 – BIC: GEBABEBB 
 
U hebt recht op een fiscaal attest voor een donatie vanaf 40€ (per kalenderjaar)! 
                                          

 

 

Vleugels van Hoop vzw steunt de SDGs 

 
Onze projecten worden realiteit dankzij U allen én met de steun van: 
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