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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!

GEPLANDE ACTIES
Ronde van Vlaanderen 18/9/2021
Na zijn 6 eerdere, succesvolle deelnames neemt Dirk opnieuw
een reuze uitdaging aan
Wielertoeristen zullen die dag Vlaanderens mooiste uitdagen en
net als de profs starten in Antwerpen, de volle 235 kilometer
afleggen en aankomen in Oudenaarde.
Het grootse verschil is dat Dirk Duquet fietst ten voordele van
de projecten van onze vereniging!
Ook U kan dit TOP initiatief steunen! Graag melding ‘Dirk’s Ronde 2021’ (F.A. vanaf 40€).

10 Miles 10/10/2021
Die dag kan U lopen, sponsoren, deelnemen aan buffet, supporteren, … alles is mogelijk!
Hou uw mailbox (medio Juni) in het oog voor:

trefpunt → De Meermin, Beatrijslaan 41, Linkeroever Antwerpen op + 1 km van de start voor
10 Miles, Short & Chiquita Run
We hopen van harte om U opnieuw talrijk te mogen verwelkomen!
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Eindejaar wijnactie
De vorige selectie wijnen viel enorm in de smaak.
Daarom herhalen we, op algemeen verzoek, onze actie “Spaar water, Drink Wijn!”
En… de liefhebbers van ‘bubbels’ komen nu ook aan de beurt.
U krijgt van ons TIJDIG een bericht met details en tevens de mogelijkheid om te
bestellen.
Wij houden U uiteraard op de hoogte

Permanent doorlopende actie
Shop je online? Passeer eerst via TROOPER en steun onze vereniging. 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.
Tip: je kan ook je vakantie boeken door via Trooper te gaan, dit levert een mooi bedrag op voor Vleugels van Hoop!
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REALISATIES
Muleba – Tanzania - 108 – Vervangen 8 waterpompen – ACTNGONO
Een verhaal om vrolijk van te worden. De meeste pompen staan als het ware in de wildernis, niet echt
in wat wij verstaan onder dorpen! Toch slaagden zij er in om alles keurig ter plaatse te krijgen en te
installeren. Iedereen in de wijde omgeving heeft nu toegang tot zuiver water.

Oevers Victoriameer – Oeganda - 109 - Verticale moestuintjes – SOVHEN
Wat de bescherming van de bakken betreft waren wij ongerust inzake de behandeling van het hout
met een schadelijk product (bevat koper, chroom en arseen!). Onze raad werd geapprecieerd en het
nodige werd ondernomen om hier aan te verhelpen. Alle verticale tuintjes zijn nu functioneel.
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Mabayi – Burundi - 110 – Herbruikbaar maandverband – DAB

Win-Win … De meisjes van CRVO, ons project in Oeganda zoals u weet, gingen aan de slag en
vervaardigden maandverband voor leeftijdsgenoten in Mabayi, Burundi.
Alles is verdeeld en de begunstigden zijn zeer blij en enorm dankbaar! Dit betekent geen schoolverlet meer
omwille van hun maandelijkse menstruatie.

Kabale – Oeganda - 111 – Productie van bakstenen, bouwblokken en tegels – CRVO
De nodige fondsen zijn overgemaakt en de machines werden besteld. Inmiddels is al het materiaal
aangekomen. Er werd geen tijd verloren en het aanmaken van bakstenen is dus begonnen. Het is een
ware lust om te kunnen zien met welke geestdrift ze er daar allemaal samen invliegen!
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Kabale – Oeganda - 112 – Geiten kweken – CRVO
De geitjes werden aangekocht. Een 85-tal families kregen elk 2 volwassen geiten. Vijf bokken zijn
verspreid in de nabije omgeving van de begunstigde families zodat de dieren gemakkelijk samen te
brengen zijn in de paringstijd.
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Wenst U ook vzw ‘Vleugels van Hoop’ vooruit te helpen?
Dit kan door:
•
eenmalige steun
•
regelmatige steun door bv. een ‘doorlopende opdracht’ in te geven
op IBAN BE88 0015 3001 4241 – BIC: GEBABEBB
U hebt recht op een fiscaal attest voor een donatie vanaf 40€ (per kalenderjaar)!

Vleugels van Hoop vzw steunt de SDGs

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