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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!

GEPLANDE ACTIES
Ronde van Vlaanderen op zaterdag 4 april 2020

Zondag 26 april 2020

place to be → De Meermin, Beatrijslaan 41, Linkeroever Antwerpen op + 1 km van de start voor
10 Miles, Short & Chiquita Run
Inschrijving ATLETEN uiterlijk 20 Maart 2020 !

Inschrijving SYMPATHISANTEN tot 20 april !

All-in buffet = 60€ p.p.
Een donatie is vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar
We hopen U ook dit jaar te mogen verwelkomen ... de afwezigen hebben zoals steeds ongelijk ☺
Laat ons dus opnieuw samen tafelen en languit bijpraten t.v.v. de projecten van vzw ”VLEUGELS VAN
HOOP”

Feestweekend Ronse zaterdag 20 & zondag 21 juni 2020

PROJECTEN
Project 82 – Nyamata – Rwanda – Bakkerij met oven op gas
De oven en alle andere machines draaien op volle toeren. Brood, koekjes, cakes, taarten … een ware
lust voor het oog ! Hoewel degusteren uiteraard nog aangenamer is ☺

Project 90 – Kicukiro – Rwanda – Opleiding snit & naad
Dit project kreeg, in overleg met Education for All, een nieuwe wending en de fondsen zullen
aangewend worden voor de aankoop van naaimachines voor de leerlingen die de opleiding van 6
maanden voltooid hebben.

Project 91 - Bukavu – D.R.Congo – molen en ontpelmachine
Na de nieuwe loods, de installatie van de molen en de elektrische aansluiting verwerken wij maïs,
cassave en soja tot meel en alles gaat goed. We hebben 2 molenaars. Het is oogstseizoen en we gaan
5 vrouwen (dagziekenhuis) aanwerven om de maïs te sorteren vóór verwerking. Daardoor kunnen ze
een beetje verdienen om voedsel en andere benodigdheden te verkrijgen.

Project 92 - Bukavu – D.R.Congo – Heropbouw schooltje
Sinds de opening in november gaan 67 kinderen elke dag naar school. Er zijn twee leraren en een
verantwoordelijke voor de hygiëne. Sommige kinderen kunnen niet naar school komen vanwege een
gebrek aan minimale middelen (schoenen, broekjes, ...).

Project 97 – Bukavu – D.R.Congo - Brommers versus microkredieten
De brommers voor transport zijn een succes, met de opbrengst kregen 103 gezinnen een lening en 13
gezinnen in moeilijkheden werden geholpen.

Project 98- Bweyeye – Rwanda - Snit en naad
Er wordt hard gewerkt in het naaiatelier: veel jonge moeders, die soms van heel ver komen, leren er
naaien of breien.

Project 99 – Kabale – Oeganda – Herbruikbare maandverbanden
Alle meisjes van CRVO kregen reeds een setje maandverbanden ter beschikking en nu staan er vele
bestellingen op stapel vanuit diverse scholen.

Project 100 – Soroti – Oeganda – Slaapzaal en sanitair blok jongens
Na het voltooien van de slaapzaal voor de jongens in het najaar ’19 werd onlangs, na té overvloedige
regens, de constructie van het sanitair blok gestart.

Project 101 – Kabale – Oeganda – Basisbehoeften
De basisbenodigdheden voor de kinderen in de families werden, daar waar nodig, vervangen :
matrassen, dekens, lakens, handdoeken, muskietennetten, bassins, ….

Project 102 – Kasaka – Tanzania – Wasserij voor centrum voor mentale gezondheid
De constructie van het gebouwtje liep vertraging op door de felle regens doch is nu klaar. Volgende
stappen zijn de afwerking en installatie van de wasmachines.

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

Wil U ook vzw 'Vleugels van Hoop' steunen?
Dit kan via:
•
•
•

Eenmalige steun op * IBAN BE88 0015 3001 4241 - BIC: GEBABEBB
Regelmatige steun (idem *) door een ‘doorlopende opdracht’ in te geven
Fiscaal attest vanaf 40€

