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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!

ACTIES
Ronde van Vlaanderen
Velen onder ons zijn getuige vanuit hun knusse zetel, TV aan, pintje bij de hand ... maar soms is het
scenario helemaal anders.
Aan de Ronde van Vlaanderen-editie 2015 hebben van de 16.000 ingeschreven deelnemers ongeveer
14.000 wielertoeristen de eindmeet gehaald, waaronder onze “gevleugelde Dirk Duquet”!
Het werd een zware uitdaging, zelfs voor echte Flandriens. Het barslechte weer zorgde er voor dat
velen opgaven! Om 7u30 werd in Brugge het startschot gegeven voor een tocht van 256 Kilometers.
Dirk en zijn route-compagnon Brecht trotseerden op schitterende wijze het koude, winderige maar
vooral natte weer.
Een aantal supporters van Vleugels van Hoop, weliswaar goed ingepakt tegen weer en wind, waren
getuige van ware heldendaden. Op verschillende vooraf afgesproken plaatsen, hebben wij Dirk‟s
vrouw, dochter, zus, petekind, ... een handje toegestoken aangaande de bevoorrading van onze
kampioenen.
Omstreeks 19u waren we, na een ganse dag hondenweer, met z‟n allen getuige van hun aankomst
aan de finish in Oudenaarde ... RESPECT mannen !!!
Wij, van Vleugels van Hoop houden eraan om Dirk te danken voor zijn fantastisch “sponsorfietsparcours van Vlaanderens Mooiste”.
Zijn prestatie heeft voor onze vereniging een zeer “dikke
cent” opgebracht. Mede dankzij dit kunnen wij fase 3 van
ons mega-jaarproject „Jya Mu Bandi Mwana‟, een nieuw
tehuis voor 267 andersvalide kinderen deels financieren.
Bedankt Dirk namens onze mindervalide
beschermelingen in het land der 1000 Heuvels.

10 Miles Antwerpen
Zondag 26 April 2015
Vroeg uit de veren vandaag want iedereen dient tijdig te vertrekken.
We moeten immers, vóór het afsluiten van de toegangswegen naar het 10 Miles-parcours,
Captain‟s Lounge op Linkeroever-Antwerpen bereiken.
Sportieve mannen en vrouwen (met heel veel of iets minder loopervaring) kwamen ruimschoots op tijd
aan op de plaats van afspraak om zich in de gepaste kledij te hijsen.
T-shirts met sponsors en Vleugels van Hoop-embleem er op werden gepast en perfect bevonden.
Drinkbus checken, nog vlug wat pasta naar binnen proppen, billen insmeren, sprayaanval op de
kuiten, loopschoenen aan en GO ...
Onze enthousiaste lopers haalden één voor één de eindmeet. Een ware prachtprestatie!
Dit verdient een MEGA-bravo !
Voor de lopers was de regen een pluspunt want die zorgde voor extra zuurstof. Een verkwikkende
douche kon de eerst pijnen verzachten. De supporters daarentegen leken eerder natte
waterkiekens. Maar niet getreurd ... wat zou eens mens al niet doen voor het Goede Doel!
Daarna werden “dorstigen en hongerigen” uitgenodigd voor een smaakvol buffet. Iedereen keerde
moe maar voldaan huiswaarts mét de stellige belofte het volgend jaar nog eens over te doen!

Van ganser harte “Dank U wel”:
aan onze „gevleugelde‟ atleten, voor hun inzet,
doorzettingsvermogen én financiële bijdrage
aan onze sympathisanten voor hun steun door deel
te nemen aan het buffet
aan onze sponsors :
Advocatenkantoor De Keuster-Zoersel, SERIS
Security-Diegem, ISO-PROTECT-Moorsele,
HSH AEROSPACE Finishes-Zellik, APOTES bvbaHerkDe-Stad, ALCO Invest-Damme, DVV-Stekene,
Thomas Leysen-Antwerpen, EASTMAN-Gent,
CAROTRANS bvba-Londerzeel, AUTOVIL bvba en
Garage De Plecker-Londerzeel, bvba CONQUISTAGrez-Doiceau en bvba SOCAPLAST-Londerzeel.
Wat er met de bijeen gelopen centjes gebeurt ten voordele van ons project “een nieuwe thuis voor 267
andersvalide kinderen” kan je volgen op onze website http://www.vleugelsvanhoop.be
/welkom/projecten en/of acties 10 Miles Antwerpen.

Soroptimist De Panne
Op 28 februari „15 werden wij hartelijk ontvangen door de verantwoordelijken van Serviceclub
SOROPTIMIST in Adinkerke.Wij genoten van een modeshow waar de families van Soroptimist zelf
defileerden.
Onze ambassadeur François mocht op het podium
een „dikke‟ cheque in ontvangst nemen.
Lieve mensen, jullie kunnen gerust zijn ... tot de
laatste euro zal besteed worden tvv de andersvalide kinderen van „Jya Mu Bandi Mwana‟ !
3000 maal DANK U wel !!!

Mater Salvatoris Kapellen
Op 6/3/‟15 werden wij opgewacht ... verwachtingen hoog gespannen want de leerlingen hadden zelf
voor ons project gekozen. De leerkracht
godsdienst, schreef o.a.: “Het was heel fijn om
jullie op school te hebben. Wij waren onder de
indruk ! De loopwedstrijd gaat door op 29 april in
het park van Kapellen.
Als jullie tijd hebben, .... welkom om de check
voor jullie vereniging in ontvangst te nemen.
Grtjs, An”
29/4/‟15 : afspraak in het park met de ganse
schoolgemeenschap én de vertegenwoordigers
van de gekozen “Goede Doelen”.
Beste Leerlingen van 5Wewi, 5Ha, 6Ha, 5ST,
6Bi, 5Bi, 6ecwi en 6wewi bij deze, van
ganser harte
Duizend maal DIKKE MERCI 

VBS Triangel Wuustwezel
Eind maart trokken wij naar
Wuustwezel. Kleuters tot en
met 6de leerjaar kwamen aan
de beurt. Aan de hand van een
powerpoint-presentatie werd
uitleg gegeven over de
leefwijze en de cultuur in
Rwanda, over de moeilijke
levensomstandigheden, maar
ook over de kansen naar de
toekomst toe.
Het gekozen project, toiletten
en douches voor de andersvalide kinderen van “Jya Mu
Bandi Mwana” kwam
uitgebreid aan bod.
Alle leerlingen deden een oproep om hen financieel te steunen voor een sponsortocht ten voordele van
het project van "Vleugels van Hoop".
Kleutertjes wandelden een korte afstand, het 1ste, 2de en 3de leerjaar een langere afstand.
4, 5 en 6 fietsten erop los. Op vrijdag 3 april konden wij hen allen aanmoedigen en in de namiddag
genoten wij van de prachtige overhandiging van het bijeen gespaarde bedrag.
DANK aan alle leerlingen, directie en leerkrachten voor hun enthousiaste medewerking!

Enkele lopende projecten
Project 58 Aardappelteelt - Zamuka, Rwanda
Zoals voorzien, hebben we geluk gehad met de KINIGI –variëteit !

Project 32 Sanitair - Cibitoke, Burundi
Het project is, tot ieders tevredenheid, afgewerkt.

Project 54B Bouwwerken Jya Mu Bandi Mwana – Kigali, Rwanda

De in fase twee uit te voeren bouwwerken lopen
vertraging op omwille van het regenseizoen,
eerstdaags hervatten de werken
(Daken en aanleg elektriciteit)

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

