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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!

ACTIES

Ronde Van Vlaanderen 2013
In Oudenaarde stonden wij, op
30.03.2013, allemaal met een klein hart
‘onze’ moedige renners op te wachten.
Zouden zij alle 3 de eindstreep halen??
JA HOOR!!!
Doodmoe maar overgelukkig, ijskoud
maar met een heel warm hart voor de
mensen in Afrika hebben Dirk, Paul en
Guy gereden voor Vleugels van Hoop.
1000 maal DANK voor jullie financiële
steun van meer dan 8.000 €, dit gaf
onze renners vleugels in dit barre weer!

BuBaO Berkenbeek Wuustwezel
Finale van de actie "stappen voor een ander":
Kinderen en leerkrachten zijn te voet vertrokken
uit de school en wandelen naar de kerk van
Achterbroek waar een afvaardiging van Vleugels
van Hoop hen opwacht. De viering is
schitterend, wat een betrokkenheid van elkeen!
Vlinder en Kikker, de personages die op
verkenning zijn gegaan, zijn ook van de partij.
Op de achtergrond prijken de symbolen van
Vleugels van hoop, want de viering staat in het
teken van "Hoop geven" aan een ander, in dit
geval aan de gehandicapte kinderen in Rwanda.
Wanneer de directeur het bedrag dat de
kinderen bijeengebracht hebben, bekend maakt, is iedereen oprecht aangedaan: 3.440 euro vanwege
een school die +/- 300 leerlingen telt! Formidabel! Onze voorzitter is zodanig geëmotioneerd dat ze
nauwelijks haar dankwoord kan uitspreken.
Bij deze, in naam van de kinderen in Rwanda: van harte dank aan de directies, leerkrachten en vooral
de kinderen van deze schitterende school, BuBaO Berkenbeek Wuustwezel.
Brakel Solidariteitsmaal – Parochie Sint Pietersbanden.
‘Vleugels van Hoop’ heeft samen met zuster Germaine een band van Solidariteit gesmeed om projecten
in hun dierbare Rwanda te steunen. De mensen uit Brakel en omgeving hebben een groot hart, dat is
geweten. Door deelname aan het feest (10 maart) hebben jullie, opnieuw, bewezen uit het goede hout
te zijn gesneden. Genegen dank voor de sponsoring van 2095,02 euro.
Met deze Afrikaanse spreuk in gedachten wil het ganse team van ‘Vleugels van Hoop’ iedereen danken
die, van dichtbij of veraf, haar of zijn hart heeft gelegd in deze activiteit.
‘Veel kleine mensen, die op veel kleine plaatsen kleine dingen doen, kunnen het gezicht van
de wereld veranderen’.

Tevens werden volgende acties opgezet, waarvoor immense dank, door:
School ‘De Luchtballon’ – Erembodegem deed nog een extra inspanning van 339,15 euro.
WZC ‘Sint Franciscus’ Opbrakel organiseerde een sobere maaltijd en schonk 620 euro.
Klooster Opbrakel delen van spaarpotje bracht 357 euro op.
Vrije Basisschool ‘Lilare’ Brakel verraste ons met 1200 euro steun!
Sint Antoniusparochie – Aalst heeft de opbrengst van de parochiefeesten, 600 euro overgemaakt.
Klein Seminarie – Hoogstraten
Sponsortocht ‘Samen onderweg’ + Hongermaaltijd 28 februari

Nadat de leerlingen van de eerste graad gingen
stappen ‘Samen Onderweg’ voor het goede doel,
mocht vandaag iedereen zijn of haar steentje
bijdragen. Voor amper 3 euro kreeg iedereen een
stuk Turks brood en een reep chocolade van de
Wereldwinkel. Op die manier kon men de reguliere
lunch laten voor wat het was en stond het
middagmaal helemaal in het teken van de projecten
van ‘Vleugels van Hoop’. (Tekst Blog Klein
Seminarie)

OPVOLGING PROJECTEN
Medische verbrandingsoven en ‘paillasse’ – Mbogora – Burundi

De medische verbrandingsoven (boven) is ondertussen volledig afgewerkt en zal binnenkort in gebruik
worden genomen.
De ‘paillasse’ of de werkbladen voor het labo (onder) zijn eveneens bijna compleet afgewerkt en zullen
het werk voor de labomedewerkers veel vergemakkelijken.

Apiculture – Bweyeye – Burundi
Het project loopt goed en volgens schema. Bijhorende foto’s zeggen meer dan tekst.
Eerste foto is de traditionele ‘ruche’. De korven zorgden dus voor een grote verbetering en
gemakkelijker werken.

NIEUWE PROJECTEN 2013
Heikenskermis (zie voorpagina) staat dit jaar volledig in het teken van het
‘Schrijnwerkerijproject voor andersvalide jongeren’ – Kigali – Rwanda
In Rwanda worden andersvalide kinderen weggestopt voor de maatschappij.
Ondanks de leerplicht, krijgen gehandicapte kinderen vaak geen toegang tot
het onderwijs noch tot een gezondheidszorg die beantwoordt aan hun
ontwikkelingsbehoeften en aan noden tot sociale integratie.
Bovendien zijn de families veelal niet in staat om voor hen te zorgen.
Het is belangrijk dat deze kinderen de nodige steun krijgen om uit hun sociaal
en familiaal isolement te geraken. Hiertoe zijn individuele en collectieve
projecten, aangepast aan hun mogelijkheden en die hen toelaten deel te nemen
aan het socio-economische leven in Rwanda, een middel. Het is in deze optiek
dat de vereniging "JYA MU BANDI MWANA" graag een project "meubelmakerij /houtbewerking" wil
opstarten. Dit project omvat de oprichting van een houtatelier met dubbel doel: enerzijds de
professionele vorming van gehandicapte jongeren en anderzijds zorgen voor een bron van inkomsten.

Begunstigden :
- Diverse jongens met een lichte lichamelijke en mentale handicap.
- De lokale bevolking zal zich makkelijk kunnen bevoorraden wat uitrusting meubilair van hun woning
betreft alsmede een beroep kunnen doen op de dienstverlening eigen aan het project.
- Alle andere kinderen van JYA MU BANDI MWANA.
- De ouders waarvoor de te dragen lasten worden herzien.
- Het personeel dat zal recht hebben op een maandloon
Dit project houdt geen enkel negatief risico in, integendeel, het betekent een toegevoegde waarde voor
de leveranciers van uitrusting en van basismateriaal. Dit is eveneens geldig voor alle andere bedienden
die loontrekker worden.
Het zal eveneens dienst doen als element tot socio-professionele re-integraties en van bewustwording
jegens de gemeenschap.
Deze ervaring zal gedeeld worden met andere tussenpersonen die opereren in het domein van de
gehandicaptenzorg die worden geconfronteerd met de problematiek betreffende de socio-professionele
integratie van personen met een handicap in Rwanda.
NODIG : 7.901.250 RwFr (= +/- 10.000 Euro)
Opvang regenwater op huishoudniveau - Kabale- Oeganda
Water is leven. Proper water zou de eerste prioriteit moeten zijn in een betekenisvol en gezond leven.
Kabale is een dichtbevolkte stad in een heuvelachtige omgeving. De meeste mensen wonen in de
heuvels en moeten lange afstanden afleggen om proper water te halen. De meeste gezinnen tellen veel
kinderen; zij zijn het die water gaan zoeken, tesamen met hun moeder die broodwinner is.
Er is een tekort aan proper water om te drinken, te koken en te wassen. De hygiëne laat veelal te
wensen over. De jongens en meisjes die grote afstanden moeten afleggen om proper water te halen,
lopen gevaar daar ze hun tocht meestal starten na school en dus zeer laat terug thuis komen.
Sommigen werden verkracht en mishandeld. Als gevolg hiervan drinken kinderen nu verontreinigd
water uit de rivieren, wat problemen en ziektes met zich meebrengt zoals malaria, dysenterie en
cholera. Door het gebrek aan proper water zijn de meeste families zeer arm daar het weinige geld dat
ze hebben naar medische zorgen gaat.
Doelstelling:
Het aanleveren van proper water om de levenskwaliteit te verbeteren, door aan 60 van de 100 huizen
in de doelgroep een watertank (zie foto’s van de opbouw) te plaatsen. De andere 40 families zullen ook
het opgevangen water kunnen gebruiken.
Dit project zal toelaten de kinderarbeid aan te pakken, ziektes te vermijden, kinderen te laten genieten
van een propere thuis, kinderen steeds naar school te laten gaan en de armoede aan te pakken. Het
zal de kinderen hoop geven op een positievere toekomst. De levensverwachting van hun zorgverleners
(alleenstaande ouders die extra kinderen opvangen) die HIV positief zijn, zal toenemen.
Begunstigden:
Huizen waarop dit project gericht is:
- Alle huizen van de weeskinderen onder de vleugels/zorg van CRVO
- Huizen van kinderen waarvan de opvoeders chronisch ziek zijn
- Huizen waar andersvalide kinderen wonen
- Huizen van kinderen waarvan de opvoeders oud zijn
NODIG : 46.594.000 Oeganda shillings (+/- € 14.000)

Legkippenproject – Kizibere - Rwanda
Omschrijving van het project:
In het dorp, Kizibere evenals in de gehele sector zijn de telers niet
geïnteresseerd in het kweken van legkippen. Dit is hoofdzakelijk
het gevolg van een totale onwetendheid inzake kweken,
voedingsgewoonten, veterinaire zorgen, enz…
In deze context groeide het idee om een kippenkwekerij op te
zetten in onze regio.
Handelaars, gezondheidscentra, marktkramers,… allemaal hebben
ze eieren nodig.
Locatie: District Ruhango-Sector Mbuye-Cel. Kizibere-Rwanda
Doelstellingen:
 Ondervoeding bestrijden.
 Jobcreatie.
 Verbeteren van de levensstandaard in directe en indirecte omgeving.
 Strijd aanbinden tegen armoede en hongersnood.
Begunstigden:
De bevolking van Kizibere.
Verschillende families.
Elkeen werkzaam in en voor dit project.
NODIG : 500.000 RwFr + 170.000 RwFr (veterinaire medicatie) = +/- 825 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 !

