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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!

PROJECTEN
Project 73

Bon Berger - kleuterschool Nyamata

1) Melkkoe in wording : elke dag een glas melk
2) De fruitboom-pépinière : elke dag een stuk
fruit
3) Plantage bananenbomen : dag na dag ... geen
honger meer !

Project 65

Mbogora – varkenskwekerij

De jongeren (eerste deel) hebben elk een big meegekregen naar huis waar ze het moeten opkweken.
Zie foto’s verslag augustus 2017. Een andere groep jongeren neemt het werk over en we hopen
binnenkort varkens te verdelen over de ganse regio. Om de kweek van gewassen te verhogen hebben
we een terrein gehuurd om meer soja te kunnen zaaien, de enige proteïnebron in de regio.
We hebben een tweede zeug aangekocht die gisteren bevrucht werd. We verwachten dus binnenkort
biggetjes.

Project 76

Bukavu – Kippenkwekerij – Uitbreiding
Dit project omvat:

De aankoop van een terrein om voedsel te verbouwen
voor patiënten en kippen.

Het aantal kippen verhogen om meer eieren te
kunnen verkopen.

Een groter kippenhok (met omheining) om ze in
openlucht uit te laten.
Na 4 maand hopen we de kippen te kunnen verdelen aan
de families (individueel kweken).

Project 77

Kitabi polyvalente zaal

Oud gebouw wordt ontmoetingsplaats en opleidingscentrum voor andersvalide kinderen en hun familie.

Project 78

Cimpunda Bukavu – Naaiatelier

Bedoeling van dit project is : vorming geven aan kindmoeders, naaimachines aankopen en een ruimte
huren als atelier (om te naaien, te borduren en betalend kleding te herstellen voor particulieren). Het
geld moet dienen om de huur van het huis en het onderhoud van de machines te betalen.

Project 79

SOS – Cyangugu – orthopedische zorgen

Dit project omvat de orthopedische zorgen van, voor het ogenblik, 9 jonge kinderen. Het betreft:
corrigerende plaasters en protheses.

Project 75

Aankoop van een ‘dubbeldek’ gasoven

De ovens van Twese Hamwe werden aangekocht. Er wordt gewacht op nog enkele onderdelen en de
uitleg van een expert vooraleer er kan gekookt en gebakken worden.
Volgende keer de ovens in werking?

Project 72

Aankoop multifuntioneel gebouw voor CRVO – Kabale - Oeganda

De aankoop van een gebouw dat alle activiteiten van Children Resuce Voluntary Organisation in Kabale
(Oeganda) ondersteund is een feit. Het omvat een ruimte voor opvang van kwetsbare kinderen en
eerste raadgeving, een bureel, een winkeltje voor de verkoop van hun eigen producten (zalf, kaarsen,
broodjes, …) alsook een EHBO post.

Project 74

Verbeterde bijenteelt – Kinazi - Rwanda

Het bijenproject is gestart en de eerste
bijenkorven (zowel traditionele als
moderne) zijn geplaatst.

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

