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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!

Voor 2022 wensen wij U :

onbeperkte tijd om te genieten van wat je blij maakt,
oneindige humor,
onmeetbaar veel zalige momenten,
ontelbare porties geluk en
onuitputbare Hoop.
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ACTIES
Ronde van Vlaanderen
Zaterdag 20 september 5 uur… vroeg uit de veren en ‘onze
goede doel fietsers’ Dirk en broer Paul naar Antwerpen
gebracht.
De start verliep vlot daar er slechts + 6000 deelnemers
waren i.p.v. de 16000 in ‘normale’ omstandigheden.
Geladen met bananen, rijsttaartjes, energie gels, water…. op
weg naar 1ste afspraakpunt in Nederzwalm waar nog Vleugels
op het appel waren: de eerste 100 km zaten in de benen.
En het werd reppen want de fietsers waren meer dan een half uur vooruit op het schema! Aan de
Haaghoek in Horebeke werd gepuft en geblazen, tja net als de profs.
Nog andere aanhangers kwamen onze groep vervoegen. Het weer was zalig, zowel voor de fietsers als
voor de supporters.
Om 17u, meer dan een uur vroeger dan voorzien, bereikten Dirk en Paul de finish op de markt in
Oudenaarde en toegegeven… nà 212 km zagen ze er nog fris, monter maar vooral voldaan uit.
Voor iedereen dus hoogtijd om een “terraske” te doen
Proficiat mannen voor deze geweldige prestatie!
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10 Miles Antwerpen
Was het de nasleep van Covid, of zin in iets nieuws, of een aanslepende kwetsuur, of gewoonweg sleur
geworden… elkeen had haar/zijn valabele reden om forfait te geven voor de uitdaging om ‘er voor te
lopen’!
Maar… 10 Miles of niet ook nu weer konden we rekenen op de steun van velen onder jullie.
Oprechte dank hiervoor van ganser harte!

Wijnactie 2021
Dank zij uw steun aan onze grootse wijnactie zullen veel mensen in het uitgestrekte gebied van de
Grote Meren opnieuw het voordeel van een Vleugels van Hoop-project beleven.
Hartelijk dank aan allen voor uw bestelling.
Beste dank ook aan Phivino voor de bijzonder vlotte samenwerking.
Laat ons klinken op een gelukkig en gezond nieuw jaar!

Doorlopende Actie
Eindejaarsgeschenkjes?
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 zowaar een bijdrage op voor Vleugels van Hoop!
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REALISATIES
Oevers Victoriameer – Oeganda - 109 Verticale moestuintjes – SOVHEN
Met de aankoop van een ontwaterings- en maalmachine kunnen de groenten en aardappelen
(opbrengst van de tuintjes) gedroogd, gemalen en verpakt worden. Een 50-tal vissersgezinnen, onder
vorm van een coöperatieve, maken van de gemalen producten o.a. brood, koekjes,…om ze op de
markt aan de man te brengen.

Kabale – Oeganda - 111 – Productie van bakstenen, bouwblokken en tegels – CRVO
Met meer dan 70.000 stenen, 10.000 blokken (van zand en cement) en 25.000 tegels op hun actief
worden sommige jongeren ingehuurd door zakenmensen om voor hen stenen te produceren. Alzo
verwerven zij een inkomen en de winst na verkoop wordt opnieuw geïnvesteerd in het project om de
continuïteit te garanderen.
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Soroti – Oeganda - 113 – extra slaapzaal - Hands4children
De slaapzaal voor de jongens is afgewerkt en in gebruik genomen. Het was even wachten op de
bedden maar die zijn ondertussen allemaal geleverd en de jongeren genieten van hun onderdak.

Soroti – Oeganda - 114 – groenten-en fruittuin - Hands4children
Voldoende plaats werd vrijgemaakt voor het planten van groenten en fruit en het zaad voor vele
variëteiten werd aangekocht. Kweektuintjes werden aangelegd en het groeien van watermeloenen,
aubergines, tomaten, mungbonen en aardappelen is mede dankzij voldoende regen een feit!

De maalmolen is geïnstalleerd en werkt
inmiddels ‘op volle toeren’.
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Kabale – Oeganda - 116 – microkredieten – CRVO
Dit project verschaft aan 120 begunstigden toegang tot een kleine lening aan een haalbare rentevoet
en is gebaseerd op een principe van samen sparen, zodat er op groepsniveau garantie is inzake
terugbetalen en er nadien opnieuw microkredieten kunnen toegestaan worden aan andere kandidaten.

Van ganser harte dank voor uw steun
en voor uw daadwerkelijke hulp in 2021!

Vleugels van Hoop vzw steunt de SDGs

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