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Nieuwsbrief
December 2018
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!

Een nieuw jaar met nieuwe
dromen
Alles krijgt een nieuwe kleur
Veel geluk en vrede
Veel liefde voor elkaar
Aandacht voor de naaste
Het wordt vast een prachtig
jaar!

2018 was een schitterend jaar!
Dankzij uw steun, klein of groot, dankzij uw mooi gebaar.
Hiervoor onze welgemeende dank.

REALISATIES 2018
Kabale Oeganda – Regenkledij voor kinderen CRVO – 80 – 2000 €

Bweyeye – Rwanda – Regenwateropvang – 81- 8275 €

Nyamata – Rwanda ‘Bon Berger’ - 82 – bakkerij 17820 €

Kamonyi – Rwanda - Charity Eye Clinic-anesthesie materiaal – 83 – 14780 €

Kitabi Rwanda – Zonnepanelen – 84 - 12500 € / Kitabi warmwaterboiler – 88 – 1500 €

Soroti – Oeganda – Geitenkweek – 85 – 3500 €

Kabale Oeganda – Bromfietsen – 86 – 20000 €

Kitabi Rwanda – Her aanleg terrassen – 87 - 5015 €

Kitabi Rwanda – Uitrusting polyvalente zaal – 89 – 1010 €

Kicukiro Rwanda – aanmaak fruitsap en vloeibare zeep – 90 – 4375 €

Kabale Oeganda – kweken van Ierse aardappelen – 93 – 9965 €

GEPLANDE ACTIES
Hou nu al de data vrij!

Ronde van Vlaanderen op zaterdag 6 april 2019
Dirk Duquet rijdt opnieuw tvv Vleugels van Hoop

10 Miles 2019 op 28 april 2019
op nieuwe locatie (verrassing)

MEGA - BBQ zondag 23 juni 2019 Ronse
alle Vleugels WELKOM !!

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

