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Nieuwsbrief
Juni 2019
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!

MEGA - BBQ zondag 23 juni 2019 Ronse

DUNIA 16de Mondiale Markt Oostduinkerke 13 juli (van 11u tot 18.30u)

Ook dit jaar neemt DUNIA u vanop het strand van Oostduinkerke mee op wereldreis!
Ontdek verre landen, maak kennis met de vele 4de pijlerprojecten, geniet van de optredens en
workshops, kuier rond, droom even weg in een hangmat of proef van een ongekende keuken!

DODENTOCHT BORNEM

VOORBIJE ACTIES
10 Miles 2019 op 28 april 2019
Met z’n allen waren ze er klaar voor: onze 2 mascotten, de Short Runners en de 10 Miles-atleten...
aangemoedigd door een ganse rits enthousiaste supporters.

Na een deugddoende douche stond het aperitief klaar, voor het eerst op een nieuwe locatie,
Strantwerpen, Linkeroever. Daarna volgde een super lekkere barbecue, opgeluisterd door een
sympathieke muzikant die van alle markten thuis was. De sfeer zat er snel in en vooral ons jonge
publiek bleek een echt zang- en danstalent te zijn! Een mooie afsluiter voor een geweldige dag!
Dikke proficiat aan alle lopers voor hun indrukwekkende prestatie!
Mega “DANK U WEL” aan onze sponsors !!

Golden Rupie – Mater Salvatorisinstituur Kapellen op 22 mei 2019
Tijdens de Golden Rupie sponsorloop mochten we een cheque in ontvangst nemen van 496 €,
ingezameld door 2 klassen van het 3e jaar.

Ronde van Vlaanderen op zaterdag 6 april 2019

PROJECTEN
Bukavu – Congo – 91 - graanmolen en ontpelmachine
De molen werkt, maar de productie is
nog geen 100%, gezien de activiteiten
nog weinig bekend zijn in de
omgeving. Voor de ontpelmachine
werd gevraagd een opleiding te volgen
om ook deze machine optimaal te
gebruiken.

Bukavu – Congo – 92 – heropbouw kleuterschool

De bouwwerken verlopen vlot:
Begin mei 2019 werd begonnen met de dakconstructie.
De dakplaten liggen klaar om geplaatst te worden.
Kabale – Oeganda – 94 - aankoop landbouwgrond

De aankoop van een perceel landbouwgrond zal de
voedselbeschikbaarheid vergroten voor de 125 kinderen
van Children Rescue Voluntary Organisation en een deel
van de opbrengsten zal naar andersvalide kinderen gaan
die niet naar school kunnen.

Soroti - Oeganda - 96 - opvangcentrum Hands4childen
De bouw van een opvangcentrum voor de kinderen van Hands for Children verloopt vlot en het
hoofdgebouw is klaar voor gebruik. Dit project werd uitgebreid met een sanitair blok welk zal
gerealiseerd worden in de loop van juni.

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

