Vleugels van Hoop vzw

Nieuwsbrief
Juni 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!

Geplande ACTIES
DUNIA 15de Mondiale Markt Oostduinkerke 4 augustus
DUNIA zet opnieuw haar gastvrije poort open! Muziek en -dans uit alle hoeken van de wereld,
workshops, gezellige markt,…. Aan de standjes kan er geproefd, gesnuisterd en worden.
Vleugels van Hoop heeft ook dit jaar een infostand-annex boetiekje en jawel … heerlijke
sambusa’s !!!

DODENTOCHT Bornem 10 & 11 augustus

Katheleen en Diana stappen opnieuw 100 km t.v.v. het goede doel !

Vrijdag 10 augustus 2018 - Start 21u!
BE88 0015 3001 4241 - BIC : GEBABEBB
met vermelding "Dodentocht 2018"
fiscaal attest voor uw donatie vanaf 40€

Projecten
77 : Kitabi - Rwanda (afwerking polyvalente zaal)

81 : Bweyeye – Rwanda (nieuw : water voor lagere school en voor 30 gezinnen)

82 : Nyamata – Rwanda (Bon Berger - nieuw project bakkerij)

83 : Kamonyi – Rwanda (Charity Eye Clinic- material anesthesia)

Voorbije ACTIES
Solidariteitskoor WEERBOTS 24 februari 2018
Weerbots zong met een warm hart voor andere culturen én met sympathie voor mensen dichtbij en
veraf. Reken maar dat hun stem gehoord werd tot in de kleinste dorpen van Burundi, Congo, Rwanda
en Uganda.

Solidariteitsmaal AZ Glorieux 21 maart 2018
De doorlopende voorstelling van onze projecten op een mega scherm was een pluspunt inzake
bekendmaking van hetgeen onze vereniging doet in Afrika.
Een heel oprechte dank U wel aan de organisatoren voor deze ruggensteun!

RONDE van VLAANDEREN 31 Maart 2018
Voor Dirk (in MOLTENI trui) was het zijn '5de' deelname!
Wij zijn ongelooflijk trots op onze eigenste flandrien en zeggen +7000 x dank voor zijn fantastisch
'sponsorfiets-parcours van Vlaanderens Mooiste'.

Olivier, ambassadeur, Vayamundo Houffalize maakt en verkoopt truffels
Smakelijk privé-initiatief dat we alleen maar kunnen toejuichen! Oprechte dank aan het ganse team 

BBB-sessies De Zonnebloem Veurne April 2018
Er werd 4 weken op rij (3,10,17 en 24 april) een les BBB gegeven in C.C. de Zonnebloem ...
goed om zich klaar te stomen voor de zomer én tegelijk een goed doel te steunen!
De opbrengst gaat integraal naar Vleugels van Hoop!

10 MILES Antwerpen 22 april 2018
De zon was ons bijzonder goed gezind en de ‘tropische’ warmte nog meer! Van klein tot groot,
iedereen zette zijn beste beentje(s) voor. Chapeau en allerbeste dank aan onze 31 atleten

Onze MEGA dank aan de familie Van der Perre die, jaar na jaar, Vleugels van Hoop met raad, daad én centen
bijstaat!

MONT VENTOUX Frankrijk 3 juni 2018

Het is ons gelukt, we hebben
de top bereikt! Een hele
mooie, vermoeiende en
magnifieke ervaring!
Annemie CRABBE
Dit was voor mij alweer een
ongelooflijk moment samen
met vrienden voor het leven.
Bedankt aan iedereen die
Vleugels van Hoop
sponserde.
Isabelle VERLODT

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

