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Nieuwsbrief
December 2016
Verantwoordelijke uitgever: ‘Vleugels van Hoop’ vzw p/a Ninoofsesteenweg 200-9600 RONSE

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!

2016 was een topjaar qua activiteiten en projecten.
U was onze trouwe metgezel.
2017 wacht op ons om nog een stukje hoger te vliegen…
Klim op onze vleugels, samen kunnen we zoveel bereiken!
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2017.

Geplande acties 2017









Ronde van Vlaanderen voor liefhebbers– 1 april
10 miles Antwerpen – 23 april

10-jarig bestaan Vleugels van Hoop vzw in Casino
van Koksijde – 13 mei
Dunia Mondiale Markt – Oostduinkerke – 29 juli
Dodentocht Bornem – 11/12 augustus
Heikenskermis – 19 augustus
GROS Schilde tgv opening nieuw cultureel centrum
september 2017
acties in diverse scholen

Heikenskermis 2016
naberichtje : “Vleugels van Hoop-winnaar van een van
onze tombolaprijzen"
Michael Manaigre en dochter Nadia genoten van een VIParrangement in het Ghelamco-stadion geschonken door
EASTMAN Gent.

Vleugels van Hoop zal aanwezig zijn op:

PROJECTEN
Project 54D:

Bouw opvangcentrum voor andersvalide kinderen – fase 4

De 4de fase van de opbouw van een nieuw centrum voor de meer dan 250 kinderen bij Jya Mu Bandi
Mwana op Mont Jali in Kigali verloopt vlot. Budget: 35.000 €

Project 62:

Project konijnen - Zamuka - Rwanda

Het doel van dit project is het kweken van konijnen om het vlees aan te bieden op de lokale markt, ten
voordele van de leden van de Zamuka Mutegarugori vereniging. Budget: 4.900 €

Project 63:

Varkenskwekerij Nyamasheke - Rwanda

Dit project betreft het aanleren van de theorie en praktijk aangaande het kweken van varkens aan de
leerlingen van het Instituut Heilige Familie in Nyamasheke als ook het voorzien in betere voeding.
Budget: 6.500 €

Project 64:

Children Rescue Voluntary Organisation - Oeganda – Opleidingen

De kinderen en jongeren bij CRVO in Kabale krijgen een opleiding in vervaardigen van kaarsen, zeep en
handcrème als ook het bakken van brood. De productie is van start gegaan en de producten worden
verkocht en verdeeld onder de kinderen en hun families. Budget: 16.800 €

Project 65:

Varkensteelt in de strijd tegen armoede,
honger en afhaken naar school gaan – Mbogora Burundi

Het kweken van varkens zal een extra steun zijn voor de leerlingen van het secundair onderwijs uit
eenouder gezinnen aangaande armoedebestrijding en aanbieden van betere voeding. 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

