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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!

AANKONDIGINGEN
Ronde van Vlaanderen 1 April

10 miles Antwerpen 23 april

10-jarig bestaan Vleugels van Hoop Casino Koksijde 13 mei
Zaterdag 13 mei 2017 om 20.00
Waar: theaterzaal CC Casino Koksijde
Prijs: 20€, 16€ (-18)
Tickets reserveren  058/53 29 99

http://www.casinokoksijde.be/jean-bosco-safari
14.00u - 18.00u: opnames Koksijde-lied,
vrij bij te wonen
In de zomer van 2016 werd het Koksijde-lied
geboren. Geschreven en gedragen door mensen
uit Koksijde, onder de professionele leiding van
Jean Bosco Safari. Nu volgen de opnames van
dit unieke lied, samen met het jongerenkoor
JokoBeau, de groep medeschrijvers,
muzikanten, scholen én Jean Bosco Safari.
20.00u: optreden Jean Bosco Safari tvv het
Goede Doel.
Vzw Vleugels Van Hoop bestaat 10 jaar en dat
wordt gevierd! Jean Bosco Safari, peter van
deze vzw, verzorgt een avond om nooit te
vergeten! Zanger, songwriter, charismatisch
performer.. Jean Bosco Safari in één woord
vervatten.. onmogelijk! Aan u om het zelf te
komen ontdekken!

Jean Bosco Safari, zelf afkomstig uit Rwanda, is de enthousiaste peter van vzw Vleugels van Hoop.

PROJECTEN
Nieuw !! Wij strekken onze vleugels uit naar een nieuw doelgebied ... Congo
Project 71: Bukavu Kippenkweek
Vlees-en legkippen kweken op kleine schaal als ergotherapieproject ten voordele van de psychiatrische
patiënten van het ziekenhuis SOSAME en hun familie.
Werknemers van SOSAME zetten zich vrijwillig in om, via verkoop van eieren, geld in te zamelen voor
aankoop van medicatie, eten en resocialisatie van deze patiënten die verstoten worden uit de
maatschappij. De kippen zullen verzorgd worden door patiënten zelf en onder toezicht van de
ergotherapeut van het centrum.
Het uiteindelijke doel is het stigmatiseren van de psychiatrische patiënt te voorkomen. Dit project
wordt met de hulp van Vleugels Van Hoop opgestart, maar heeft tot doel om auto-financierend te
worden.

Project 54E:

Zonnepanelen voor het nieuwe centrum Jya Mu Bandi Mwana

Het nieuwe centrum voor de andersvalide kinderen van JMBM op Mont Jali (Kigali, Rwanda) wordt
uitgerust met zonnepanelen. Dit garandeert een stabiele bron van energie welke bijdraagt in o.a. de
veiligheid van de kinderen. Budget: 17.400€

Project 63:

Varkenskwekerij Nyamasheke- Rwanda
De opstart van dit project verliep bijzonder vlot en de
vooruitgang ervan is zeer bevredigend.
Het voorraadhuisje en de woning van de bewaker zijn
afgewerkt.
De canalisatie voor het afval en de graafwerken van de
beerputten zijn voltooid.
De waterciterne inzake opvang van regenwater is
geplaatst.

Project 68:

Computers voor middelbare school St. Francois - Shangi – Rwanda
De vroegere computers waren verouderd en hun onderhoud was duur.
Er werden 10 nieuwe exemplaren aangekocht.
De leerlingen kunnen haast niet wachten om de nieuwe PC's in
gebruik te nemen. De school wil de leerlingen, leerkrachten en de
sociale gemeenschap helpen om hun kennis van de technologie te
ontwikkelen en hen de mogelijkheid bieden om opzoekingen te doen
via internet.

Project 70:

Children Rescue Voluntary Organisation (Oeganda) Boda-Boda

Boda-boda is motorfietsentransport voor passagiers en/of kleine goederen. Dit project bezorgt een
bron van inkomsten aan jongeren die de school verlaten hebben of nooit de kans kregen om naar
school te gaan! Een deel van de inkomsten zal geïnvesteerd worden in bijkomende motorfietsen zodat
dit een vermenigvuldigingsproject wordt dat steeds meer jongeren zal vooruit helpen. Budget: 22.400€

Varkensteelt in de strijd tegen armoede, honger en afhaken van naar
school gaan – Mbogora – Burundi
Project 65:

Momenteel bewerken we 4 velden: 1 met zoete aardappelen, de 3 andere met soja.
De varkensteelt als dusdanig zal starten van zodra we over voldoende voer beschikken i.e. nà de oogst
in maart 2017. Het project evolueert naar wens. Het 5de veld is nog niet ingezaaid omwille van
onvoldoende regen en de daaruit voortvloeiende dorheid van de bodem.

Bijenkweek Gisanga, Rwanda
Project 69:

De bijenkwekerij helpt een 10-tal
gezinnen in Gisanga om honing
(schaars in Rwanda) en
aanverwante
bijenproducten te verkopen in hun
streven naar betere levensomstandigheden.
Budget : 3.700€

ACTIES
Mater Salvatoris Kapellen
Een gewone lesdag op het Mater Salvatorisinstituut te Kapellen? Of net niet? Op 7 februari
kregen we een presentatie om de projecten van 'Vleugels van Hoop' toe te lichten. Een deel van
onze leerlingen koos op vrijwillige basis voor deze organisatie om geld in te zamelen.
Wie voor 7 februari nog twijfelde of 'Vleugels van Hoop' wel een interessant project was om zich
voor in te zetten, was na de uiteenzetting van Hilde en Bernadette wel overtuigd. Beide dames
slaagden er probleemloos in om een groep van 69 leerlingen muisstil te krijgen. De mooie
presentatie toonde een veelzijdig beeld van Centraal Afrika: de mooie groene heuvels, de
hartelijke altijd lachende bevolking, hun optimisme en inventiviteit ondanks een gebrek
aan infrastructuur, opleiding, gezondheidszorg.... Heel wat voorbeelden waren uit het leven gegrepen en lieten
een diepe indruk na. Leerlingen huishoudkunde leren hoe ze glazen moeten spoelen, omdat ze nog nooit een glas
gezien hebben.?... voor jongeren anno 2017 een voorbeeld dat tot de verbeelding spreekt.
Onze leerlingen waren vooral gecharmeerd door de manier waarop projecten op poten gezet worden: de
plaatselijke bevolking krijgt hulpmiddelen aangereikt (bijv. een paar biggetjes - die ze leren verzorgen en inzetten
voor een kweekprogramma) om op korte termijn in hun eigen behoeften te voorzien. De nadruk ligt op
zelfredzaamheid, niet op afhankelijkheid.
Bovendien kregen we ook een duidelijk beeld van wat er, voor een stukje, met onze sponsoring van twee jaar
geleden gerealiseerd werd: een opvangcentrum voor andersvalide kinderen werd volledig ingericht volgens de
noden van zijn bewoners. Het contrast tussen 'voor' en 'na' kon niet groter zijn. En of dat motiverend werkt!
Na de vragenronde bekeken heel wat leerlingen de kleine tentoonstelling met ter plaatse vervaardigde voorwerpen
en .... toen kwamen de tongen los.... Aan de vragen was duidelijk te merken dat iedereen al volop inspiratie zocht
om sponsorgeld in te zamelen voor onze loopwedstrijd op 26 april.
Bedankt Vleugels en tot snel!

Odisee Sint Niklaas

Geld inzamelen voor een goed doel! Tof! Maar hoe beginnen we daaraan? Na vele ideeën, gaande van een
eetfestijn tot een snoepverkoop, zijn we gebotst op het idee om zelf hartjes wafeltjes te bakken. Zo gezegd, zo
gedaan begonnen we vrijdag na onze 3 daagse met een eerst bak goed voor 400 wafeltjes. Veel zuchten,
zenuwinzinkingen en lachbuien verder waren we toch erg trots op ons resultaat. Na een succesvolle eerste
verkoop via facebook, begonnen we vol goede moed aan nog 600 nieuwe wafeltjes om te verkopen op school en
op de kerstmarkt in Lokeren. We vertrokken met een klein hartje naar school met de verwachting om niet echt
veel te verkopen... Maar veel geroep en overtuig later waren er toch heel wat wafeltjes de deur uit.
Ook op de kerstmarkt kwam de verkoop niet vlot op gang, tot we de beslissing namen om naar de klanten toe te
gaan in plaats van ze naar ons te laten komen. Enkele uren later wist iedereen in Lokeren wat Vleugels van hoop
doet en waren al onze wafeltjes uitverkocht. We hebben met heel veel plezier geld ingezameld voor Vleugels van
hoop en er zelf ook veel plezier aan beleefd. Het was een fijne ervaring om een iets leuks te kunnen doen voor het
goede doel!

Met vriendelijke groeten

Shari, Thali, Jana en Thessa

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

