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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!

Vleugels van Hoop vzw

Bedankt….
voor wat je hebt gedaan
en voor wat je bent!
Dit kaartje is klein,
maar onze dankbaarheid is groot.
Dank zij uw steun konden we ook in 2013 heel wat projecten realiseren.
Welgemeende dank namens de ganse ploeg van Vleugels van Hoop!

OPVOLGING PROJECTEN
Tussen 09 november en 01 december 2013 was een groep van 11 personen op bezoek bij volgende projecten.
Soms zeggen foto’s meer dan tekst, we laten u mee genieten!
Voor de sitebezoekers: u kan met ons meereizen via deze link op de site
(zie hieronder de bezochte projecten)

Water en elektriciteit voor Cibitoke – Bujumbura – Burundi

Inrichting slaapzaal St. Franciscus school – Shangi – Rwanda

3 microprojecten – Muhungu – Burundi

Terrasbouw – Kitabi – Rwanda

Bijenteelt – Bweyeye – Burundi

Kippenkwekerij – Kizibere – Rwanda
Verantwoordelijke van het project, Gratien, en de voorzitter van ‘Vleugels van Hoop’ tijdens het bezoek
in november 2013.

Varkensteelt – Gahogo – Rwanda

Coin d’art – Byimana – Rwanda
Projectleiders Gustave (Rwanda) en Anne (Vleugels van Hoop) tekenen de overeenkomst.

Aardappelteelt – Songa – Burundi
Floride voor 'Association Lumière pour le Développement Economique et Social' ‘Aldes’ en Bernadette
voor ‘Vleugels van Hoop’ tekenen de samenwerkingsovereenkomst in Burundi.

Extra watertanken CRVO – Kabale – Oeganda

NIEUWE PROJECTEN 2014
Basisbehoeften kinderen CRVO – Kabale – Oeganda
Omschrijving van het project:
Dit project zal verbetering brengen in gezondheidsomstandigheden van de kwetsbare kinderen. Het
streeft naar verbetering van de levensomstandigheden voor de kinderen door hen een betere
levensstandaard aan te bieden met positieve impact op hun gezondheid. Door het aanbieden van
basisbehoeften zullen bvb het bed niet meer gedeeld moeten worden welke een verbetering zal
brengen in verspreiden van besmettelijke ziekten.
Doelstellingen:
Een goede en gezonde omgeving aanbieden aan de kinderen, door het aanreiken van basisbehoeften
welk hen een betere toekomst zal geven
Creëren van een goede huiselijke omgeving voor kinderen
Bestrijden en elimineren van ziektes welke veroorzaakt worden door het delen van beddengoed
Kinderen de verantwoordelijkheid geven van hun eigen spullen
Kinderen te informeren van hun recht op basis benodigdheden
Bewustzijn creëren bij de opvoeders aangaande de rechten van het kind, ongeacht het wezen of
kwetsbare kinderen zijn
Begunstigden:
Dit project is ten voordele van de kwetsbare kinderen binnen het CRVO welke opgenomen zijn in een
familie en indirect ook van de opvoeders en de leden van hun families.
Budget:
Aan de wisselkoers van 09/12/2013 (€ 1 = 3449,46 Uganda Shillings) : € 9.277

Risico’s:
Children Rescue Voluntary Organization (CRVO) garandeert de duurzaamheid van dit project door
continue sensibilisering van zowel de kinderen als de opvoeders aangaande goed onderhoud van de
aangeschafte materialen, alsook het pleiten voor goede sanitaire en hygiënische omstandigheden op
huishoudniveau. Kinderen zullen ook hun rechten kennen en gevoel voor verantwoordelijkheid
aanleren. Dit project zal de meest kwetsbaren in de gemeenschap effectieve ondersteuning en
verbeterde levenskwaliteit aanbieden ondersteund door goed management en leiderschap en
technische ondersteuning van het CRVO personeel, bestuur en lokale leiders.

Graanmolen – Kitabi – Rwanda
Omschrijving van het project:
Tijdens het bezoek hebben jullie kunnen vaststellen dat het zeer nuttig zou zijn indien de zusters een
molen zouden hebben om de armsten van de streek Kitabi te helpen maar vooral om de boeren te
helpen zodat ze hun tarwe kunnen malen, het is tenslotte de streek van de tarwe. De ontvangen
vergoedingen zouden kunnen helpen bij het in stand houden van de terrassen.
Doelstellingen:
De meest arme helpen alsook de boeren zodat ze hun tarwe kunnen malen.
Begunstigden:
Direct : de zusters Franciscanessen van Kitabi
Indirect : de armste mensen van Kitabi.
Budget: 8.282.500 Rwandese Franken zijnde ongeveer 9200 euro.
Onze projecten worden realiteit dankzij:

U allen

én met de steun van:

Wilt U 'Vleugels van Hoop' vzw ook steunen?
IBAN BE88 0015 3001 4241 - BIC: GEBABEBB
Fiscaal attest vanaf € 40 - Erkenning tot 2014 goedgekeurd! Van harte DANK !

