Vleugels van Hoop vzw

Nieuwsbrief
Maart 2022
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 2022

Zaterdag 2 april wordt opnieuw een wielerfeest om naar uit te kijken:
dezelfde iconische hellingen en dezelfde legendarische kasseistroken als bij
de profs een dag later.
Dirk, onze gevleugelde flandrien is voor de 8ste keer paraat voor 257 km!
U kan dit initiatief steunen met melding:
‘Dirk’s Ronde 2022’ (F.A. vanaf 40€).

Staptocht 2022
Onze PR verantwoordelijke, Bernadette, wil graag fondsen inzamelen voor de projecten van onze
vereniging. Uitdaging is stappen van Wetteren naar AZ Groeninge Kortrijk, verder naar Maria
Middelares Gent en via Oostakker (Lourdes) om aan te komen in Latem. Bernadette wil dit doel halen
met 115 kilometer in de benen.
“‘k Ga stappen voor het goede doel uit dankbaarheid ten aanzien
van het medische team dat mijn herstel mogelijk heeft gemaakt
maar ook als wake-up omdat de meeste mensen in het zuiden die
kans op genezing van kanker veelal niet krijgen. Er is ginds, inzake
geneeskundige zorgen, nog immens veel werk aan de winkel!
Samen met ons voltallig bestuur zoek ik mensen en bedrijven die
mijn actie willen sponsoren. Alvast dikke MERCI bij voorbaat!”
Uw steun graag met melding: “Bernadette stapt met Vleugels”
(F.A. vanaf 40€).
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Ontmoeting Vleugels
Najaar 2022 organiseren we een kaas-en wijnavond voor al onze Vleugels zodat we
mekaar eindelijk weer in levende lijve kunnen ontmoeten!
U verneemt hier later meer over.

Permanent doorlopende actie
Tegenwoordig doet bijna iedereen aan online shopping. Zoals U weet is Vleugels van Hoop aangesloten
bij Trooper (www.trooper.be). Via deze website ontvangt onze vereniging na amper 2x klikken een
percentje van uw aankoop, zonder dat U hiervoor ook maar 1€-cent meer betaalt!
Een kleine moeite, en een welgekome hulp voor onze werking!!

Lopende projecten
Victoriameer – Oeganda - 119 – Soil in a box uitbreiding – SOVHEN
Om de UNBS (Uganda National Bureau of Standards) certificatie te bekomen wordt een permanent
gebouwtje opgetrokken voor de opslag van grondstoffen en afgewerkte produkten met correcte
sanitaire voorzieningen en afvalverwijderingsfaciliteiten.
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Soroti – Oeganda - 114 – groenten-en fruittuin - Hands4children

Tomaten, aubergines, meloenen, maïs, sorghum en aardappelen zijn klaar voor consumptie.
Bananen, ananassen en sojabonen werden in februari geplant.
De fruitbomen staan in kweektuintjes en krijgen, in afwachting van meer regenval, dagelijks water.

Kabale – Oeganda - 116 – microkredieten – CRVO
De 120 begunstigden zijn onderverdeeld in groepen. Alle leden kregen een lening van + 76€ aan een
voordelige rentevoet. Ze kregen tevens een schrift om hun inkomsten te noteren. Elke groep koos een
bestuur dat verantwoordelijk is voor het sparen binnen de entiteit en komt tweewekelijks samen. Het
gespaarde geld wordt op een groepsrekening gestort. Binnen CRVO is er een persoon verantwoordelijk
voor de opvolging van alle groepen.

De activiteiten die mensen hebben opgestart dankzij hun lening zijn o.a. de verkoop van bananen,
fruit, tomaten en Ierse aardappelen, het kweken van konijnen, het huren van een plek om stenen te
kappen, de verkoop van 2de handskledij, …
Alle groepen komen om de twee maanden samen teneinde verdere aanbevelingen te krijgen e.d. en
tevens ervaringen te delen.
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Muleba – Tanzania - 118 – water & sanitair lagere school – ACTNGONO

De afwerking gaat zeer traag vooruit omwille
van overvloedige regen en onderbrekingen in de
toevoer van elektriciteit.
Volgende stappen zijn het bepleisteren, de
schilderwerken uitvoeren en het plaatsen van
deuren. Het hout voor de deuren is besteld.

Het project zal afgerond worden met een
training in algemene hygiëne, in sanitaire
voorzieningen en tekst en uitleg over alles wat
menstruatie betreft.

Tshumbe – DR Congo - 119 – boren naar water – Orde St. Franciscus van Assisi
Bericht vanuit Tshumbe:
“We hebben vertraging opgelopen; er is maar een machine om te boren en slechts een persoon die die
kan bedienen. Die persoon is ziek en wij moeten geduld hebben. Van zodra hij aan de beterhand is
zullen de werken beginnen.
Heel erg bedankt voor uw bericht dat mij kalmeerde, want ik maak me zorgen over de start van de
werken omdat er echt nood is aan water en drinkwater. Hartelijk dank voor het geduld.
Wandjowo Catherine.”
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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 brengen 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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