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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!

GEPLANDE ACTIES
de Ronde van Vlaanderen 2021

wordt georganiseerd op zaterdag 18 september 2021. Met dezelfde
iconische hellingen, dezelfde legendarische kasseistroken én dezelfde passie!

10 Miles 2021

De AG Antwerp 10 Miles, traditioneel eind april, verhuist in ‘21 uitzonderlijk naar het najaar. De 35 ste
editie zal op zondag 10 oktober plaatsvinden.
Wij houden U op de hoogte wat de opening der inschrijvingen betreft.
Place to be → De Meermin, Beatrijslaan 41, Linkeroever Antwerpen op + 1 km van de start voor
10 Miles, Short & Chiquita Run
We hopen van harte om U dit najaar opnieuw te mogen verwelkomen!
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Eindejaar wijnactie
Wegens groot succes in 2020 hernemen wij een actie “Spaar water, Drink Wijn!”
Buitenhuis feesten, op restaurantbezoek, een terrasje doen, … is nog niet onmiddellijk aan de orde
maar… in eigen bubbel genieten van een goed glas wijn uiteraard wel
Meer hierover in onze juni-juli NB.

Permanent doorlopende actie
Daar de meesten onder ons, mede door de huidige omstandigheden, meer gebruik maken van online
shopping hebben wij onze vzw Vleugels van Hoop aangemaakt in Trooper (www.trooper.be). Als U via
deze website naar uw online shop gaat ontvangt onze vereniging een percentje van uw aankoop,
zonder dat U hiervoor zelf een €-cent meer hoeft te betalen!
Alvast bedankt om via de trooper.be website je online shopping te doen en zo onze projecten een
duwtje in de rug te bieden!

Wil U even met ons meedenken?
Ons team zit niet stil… steeds zoekend en denkend over een mogelijke, nieuw op te zetten actie.
Hebt U een actie voor ogen? Als Vleugel, kan U ons helpen door ons uw idee aan te reiken.
Wij gaan er dan, met plezier, verder mee aan de slag!

UITGESTELDE ACTIE !
Samen komen met een grote groep sympathisanten voor het groots Vleugels van Hoop feest in Ronse
zal in juni waarschijnlijk niet haalbaar zijn.
Onze Algemene Vergadering heeft de knoop doorgehakt om geen risico’s te nemen en beslist om dit
event uit te stellen tot wanneer de parameters “100% veilig” aanduiden.
Uitstel betekent geenszins afstel en het weerzien zal zeker en vast des te leuker zijn!
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REALISATIES
Soroti – Oeganda - 106 – Dorpskliniek – Hands4children
De ultieme wens van projectverantwoordelijke James is realiteit geworden! Vanaf nu kan elke inwoner
van Okweta die ziek is of gewoon goede raad nodig heeft terecht in het Hands4Children kliniekje.

Kabale – Oeganda - 107 – Extra machines bakkerij en kaarsen productie – CRVO
Extra toestellen voor het vervaardigen van kaarsen, een mengmachine voor de bakkerij en de
noodzakelijke generator en watertank voor de werkplaats werden aangekocht.
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Muleba – Tanzania - 108 – Vervangen 8 waterpompen – ACTNGONO
Fase 2 (8 pompen) geeft toegang tot zuiver drinkwater, verlaagt de tijd die nodig is om water te halen
(waardoor de kinderen tijdig op school geraken) en reduceert het aantal ziektemeldingen.

Oevers Victoriameer – Oeganda - 109 – Verticale moestuintjes – SOVHEN
In deze moestuinen kunnen tot 200 planten per seizoen geteeld worden. Ze zullen de vissersgezinnen
voorzien van voedsel, helpen bij het bestrijden van het probleem van chronische ondervoeding en
eigen inkomsten mogelijk maken.
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Mabayi – Burundi - 110 – Herbruikbaar maandverband – DAB
Om te vermijden dat veel meisjes afwezig zijn of zelfs stoppen met school worden ze voorzien van
herbruikbare maandverbanden. De maandverbanden werden gemaakt door het CRVO in Oeganda.

NIEUWE PROJECTEN
Kabale – Oeganda - 111 – Productie van bakstenen, bouwblokken en tegels – CRVO
Om extra inkomsten te genereren teneinde meer kinderen en het gezin waarin ze verblijven te
ondersteunen wordt de productie van bakstenen, bouwblokken, tegels en stenen met ventilatiegaten
opgestart. Er is een grote vraag naar deze producten.

Kabale – Oeganda - 112 – Geiten kweken – CRVO
Nadat alle middelen waren opgebruikt om de Covid-19 pandemie te overleven is er nood aan een
nieuw, inkomsten generend project voor de opvanggezinnen van de kwetsbare kinderen.
Het kweken van geiten gaat snel, is winstgevend en vergt slechts een kleine investering.
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Wenst U ook vzw ‘Vleugels van Hoop’ vooruit te helpen?
Dit kan door:
•
eenmalige steun
•
regelmatige steun door bv. een ‘doorlopende opdracht’ in te geven
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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