Vleugels van Hoop vzw

Nieuwsbrief
Maart 2016
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!

ACTIES
Wat betreft „acties‟ wordt 2016 een heel druk jaar.
Alvast de eerste twee evenementen :

10 Miles Antwerpen 17 april
INSCHRIJVINGEN LOPERS
AFGESLOTEN OP 29 FEBRUARI !

ALS NIET LOPER-SYMPATHISANT
KAN MEN ZICH VOOR HET BUFFET
INSCHRIJVEN TOT 15 MAART.
Uw inschrijving is geldig van zodra uw
buffetbijdrage (40€ p.p.) op rekening
nummer voor dit evenement BE80 7370
4127 6977 is gestort.
Mocht U, als sympathisant, ook uw
steentje willen bijdragen bij de ondersteuning van onze projecten dan heeft U
recht op een fiscaal attest voor een gift
vanaf € 40.
We hopen van harte om alle mensen van
de 2 vorige edities terug te zien en
andere mensen warm te kunnen maken
om gezellig bij te praten en samen te
tafelen ten bate van de fantastische
projecten van “Vleugels van Hoop”.

Mont Ventoux Frankrijk 5 juni

Nog te verwachten acties: ‘Vleugels van Hoop’ zal aanwezig zijn op:
Dunia wereldfeest 30 juli
Dodentocht Bornem 12-13 augustus
Heikenskermis 20 augustus

Bezoek aan onze lopende projecten in december 2015/ januari 2016
Project 54C : Kigali - Rwanda : Bouwproject Jya Mu Bandi Mwana – Fase 3

Project 55 : Kizibere – Rwanda : Varkenskwekerij

Project 58 : Zamuka – Rwanda : Aardappelteelt

Project 60 : Kitabi – Rwanda : Officiële opening van de varkenskwekerij

Project 61 : Kabale – Oeganda : Nieuwe kippenboerderij

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

