Vleugels van Hoop vzw

Nieuwsbrief
Maart 2018
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!

AANKONDIGING ACTIES
Ronde van Vlaanderen 31 maart
Zaterdag 31 maart 2018 wordt opnieuw een heroïsche dag. Duizenden
wielertoeristen, ook Dirk Duquet, treden dan in de voetsporen van Tom Boonen en
Fabian Cancellara en rijden zelf hun Ronde van Vlaanderen. De langste afstand van
237 km, vertrekt net zoals de profs vanuit Antwerpen.
Ook U kan dit mooie initiatief steunen:
BE88 0015 3001 4241 / mededeling :‘Ronde Dirk’
(fiscaal attest vanaf 40€)

10 MILES Antwerpen 22 april
Place to Be: Captain’s Lounge, Beatrijslaan 26, Linkeroever Antwerpen op 400m van de meet voor :

10 Miles, Short & Chiquita Run  inschrijving lopers uiterlijk 20 Maart 2018

Sympathisanten,
Gebruik voor dit event BE80 7370 4127 6977 met melding ‘Buffet en/of Donatie 2018’ :
 All-in buffet=60€ p.p., uw donatie is vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar
Als sympathisant kan U voor het buffet inschrijven tot 10 april.
We hopen U terug te zien en samen te tafelen ten voordele van de projecten
van ”VLEUGELS VAN HOOP”

MONT VENTOUX Frankrijk 3 juni
Initiatiefnemer :
SAVAGAN Hairdressers, Albert II laan, Oostduinkerke zoekt gulle sponsors

Ook U kan dit mooie initiatief steunen:
BE88 0015 3001 4241 / mededeling :‘Ventoux 2018’

(fiscaal attest vanaf 40€)

info  isabelle@savagan.com en/of rita.sweertvaegher@veurne.be

DUNIA Mondiale Markt Oostduinkerke 28 juli (info  nieuwsbrief Juni)
DODENTOCHT Bornem 10-11 augustus (info  nieuwsbrief Juni)
Lopende projecten
JMBM – Rwanda (opvolging hygiëne)
Poetsen dat het schuim in het rond vliegt, staat borg voor nette en frisse lokalen.

74 : Kinazi – Rwanda (bijenteelt)
Om de productie te verhogen werd een afdak geplaatst boven de bijenkorven. De eerste productie
wordt in april verwacht. Daar de huidige korven reeds vol zitten werden extra korven aangekocht.

76 : Bukavu Sosame – Congo (kippen)
Hoofddoel is dat de meest behoeftige patiënten hun eigen kippenkweek zouden kunnen opstarten.
Vandaar dat we kuikentjes uitbroeden (momenteel 29), die we willen uitdelen aan de families eens ze
4 maand zijn. Uiteraard vergt dit een en ander: voeding, de families opleiding geven inzake het
kweken opdat de kippen goed zouden ontwikkelen en eieren produceren, om nadien te verkopen en
zodoende medicamenten en eten aan te kopen.

De huidige productie volstaat amper om 4 ambulante patiënten op te vangen, kippeneten te kopen, en
elk weekend een maaltijd te verschaffen aan vier internen die van niemand hulp krijgen. Tevens
werden een paar konijnen aangeschaft. De teelten van maïs (kippenvoer) en andere groenten is goed
gelukt.

77 : Kitabi - Rwanda (polyvalente zaal)
Herstel en renovatie van een vervallen centrum naar een polyvalente zaal die zal dienen als
ontmoetingsplaats voor de andersvalide kinderen en hun families, voor therapie en opleiding en voor
verhuur : de werken schieten zeer goed op!

78 : Bukavu Cimpunda – Congo (snit & naad)
Training gestart en de 50 kind-moeders waarderen
de opleiding ten zeerste en zijn oprecht
geïnteresseerd. De klanten komen op ‘kousenvoeten’
vragen naar onze dienstverlening.

79 : SOS Orthopedic – Rwanda

Een eerste reeks van 10
kinderen werd geholpen met
protheses en corrigerende
plaasters.

Het project zal uitgebreid
worden met een nieuw aantal
kinderen die ook zorgen
nodig hebben.

80 : CRVO - Uganda (regenbescherming)
Met de financiële steun van Schoenen Torfs wordt voor 50 schoolkinderen de nodige bescherming
tegen de regen voorzien (regenjas, rubberlaarzen en kousen).

De algemene vergadering van februari jongstleden besliste om dit project uit te breiden zodat ook de
andere schoolgaande kinderen de nodige regenbescherming krijgen.

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

