Vleugels van Hoop vzw

Nieuwsbrief
Mei/Juni 2022
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!

Terugblik op:
de Ronde van Vlaanderen 2022
Dirk heeft, in guur weer en wind, de volle 257 km afgelegd om voor de 8ste keer de projecten van
onze vereniging te laten sponsoren.

Dankjewel Dirk voor je grootmoedige actie! Dank aan allen voor jullie sponsoring!

GROS Gemeente Schilde / Pidpa-Hydroplus
Ambassadeur Bob Abbeloos en zijn echtgenote
Sonny ter gelegenheid van de overhandiging
van de Hydroplus cheque in het gemeentehuis
van Schilde.
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Voorbereiding staptocht 2022
De leuze ’oefening baart kunst’ indachtig werden er diverse etappes uitgestippeld en gestapt.
Soms onder een druilerige hemel met wind die je van je sokken blies, soms met de voeten in het
water. De ene keer met een waterzon als gezel, de andere keer in haar volle glorie.
Voorbereiden & Volhouden is de boodschap …
dus was het stappen geblazen over bruggen,
dijken, strand en duinen, land-, en steenwegen
in Geraardsbergen, Wetteren, Avelgem, Lokeren,
Barvaux, Steenhuize-Wijnhuize, Sint-LievensHoutem, Oostduinkerke,…

GEPLANDE ACTIES
Staptocht 2022
Alle hens aan dek… in juni vliegen we er fameus in!
In de volgende NB brengen we verslag uit van deze actie !
Ook zal u op onze site onder rubriek ACTIES/2022-staptocht foto’s vinden.
Wil u zowel onze stapper van dienst als onze projecten in midden Afrika een eind op weg helpen dan
kan U dit initiatief steunen via:
BE88 0015 3001 4241 / mededeling :‘Bernadette stapt met Vleugels’
(fiscaal attest vanaf 40€)

Ontmoeting Vleugels
Eindelijk mekaar weer ‘in levende lijve’ kunnen terugzien!
Najaar 2022 organiseren we een kaas-en wijnavond voor al onze Vleugels.
U krijgt hiervoor tijdig een uitnodiging

Wijnactie Eindejaar en Fairtrade beurs Lievegem
Details & uitnodiging ontvangt u ten gepaste tijde.
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Permanent doorlopende actie
Zoals U wellicht weet is Vleugels van Hoop aangesloten bij Trooper (www.trooper.be). Via deze website
ontvangt onze vereniging na 2x klikken een % van uw aankoop, zonder dat U hiervoor ook maar 1€cent meer betaalt!
Een kleine moeite, maar een leuke extra voor onze werking!!

LOPENDE PROJECTEN
Oevers Victoriameer – Oeganda - 109 Verticale moestuintjes/gebouw – SOVHEN
De ruwbouw van het gebouw voor opslag, afvalverwerking en goede sanitaire voorzieningen, conform
de vereisten voor certificatie, is klaar. De verdere afwerking volgt.

Kabale – Oeganda - 116 – microkredieten uitbreiding – CRVO

De begunstigden, opgedeeld in 5 groepen,
waar elke groep geleid wordt door 3
verantwoordelijken (verkozen door de groep),
bewezen dat collectief sparen gunstig
verloopt.
Het verhogen van de kleine leningen zal hen
toelaten om de in prijs fors opgeslagen
materialen aan te kopen en zal de winst
verhogen zodat ze kunnen investeren in hun
kleine zaak.
Ondanks de fenomenale prijsverhogingen kon
men enkele successen boeken.
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Muleba – Tanzania - 118 – water & sanitair lagere school – Fase II - ACTNGONO
Ook in de lagere school van Burigi is er een tekort aan water en zijn er amper toiletten. Het
regenwater wordt niet opgevangen en er breken frequent, door water overgedragen, ziekten uit.

Net zoals in Lyamabumbe zal dit project betere
toegang tot water en sanitaire voorzieningen
verschaffen in de Burigi lagere school (860
leerlingen en 12 leerkrachten) door het plaatsen
van goten aan de school zelf.
Tevens komt er een watertank van 8000 liter.
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Uvira – DR Congo – 120 – Tuinbouw - AJEAK
Na het kiemen van de zaden van tomaten, wortelen, aubergines, amarant, koolpalm, ui werden de
plantjes verplant op 3 velden.

Bukavu - DR Congo – 121 – Opleiding biogas - Actions pour la Jeunesse
De theoretische opleiding in biogas en fotovoltaïsche technieken is gestart.
Aansluitend volgt de praktische opleiding.
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Hebt U even tijd én zin, bezoek dan eens onze site.
Het geeft een klaar en duidelijk overzicht van de projecten waar we ons,
dankzij uw ondersteuning, voor inzetten.

Wenst U ook vzw ‘Vleugels van Hoop’ vooruit te helpen?
Dit kan door:
•
eenmalige steun
•
regelmatige steun door bv. een ‘doorlopende opdracht’ in te brengen 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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