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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!

VOORBIJE ACTIES
Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen 1 april ‘17
MEGA-succes ... met bijzondere dank aan onze privé-Flandrien Dirk Duquet !

10 miles Antwerpen 23 april ‘17
TOP-editie ! Speciale dank aan al onze atleten en aan onze “gulle” sponsors 

Blokkeer alvast uw agenda op 22 april 2018 !

10-jarig bestaan Vleugels van Hoop Casino Koksijde 13 mei ‘17
Oprechte dank aan elkeen die bijdroeg aan dit top-event. De afwezigen hadden ongelijk 

DUNIA, strand Oostduinkerke 20 juli ‘17
Wat “de weergoden” ons die dag gelapt hebben was behoorlijk indrukwekkend. Een allesbehalve evidente
editie van Dunia! Maar we hebben er samen het beste van gemaakt. Met heel speciale dank aan Ina 

Dodentocht Bornem, 11 & 12 augustus ‘17
Bornem en de Dodentocht: het is zwaar afzien maar
vooral zijn het EMOTIES voor alle betrokkenen!
Meester, ze deden het weer! Katheleen en Diana en
in wat een tempo werden de kilometers afgehaspeld!
15u13 voor 100km = 6.6km per uur en dat betekent
binnen komen om 12u15 als je om 21u02 de dag
voordien vertrok.
Je kan er alleen kippenvel van krijgen als
‘buitenstaander’ (ja, want staan doen de
toeschouwers!)
Het weer viel tegen deze keer, Katheleen en Diana,
kwamen doorregent, maar oh zo, gelukkig aan onder
een waterzonnetje op de middag van zaterdag 12
augustus. Een tafeltje was al voorbehouden in een
sympathiek eethuisje centrum Bornem aan de
aankomst en de zoute chips en kriekje en
Bornemsen dubbel deden deugd.
Er werd zelfs al gesproken van een derde versie
Dodentocht 2018.
Aangezien jullie deze uitdaging aangingen om de
projecten van Vleugels van Hoop te sponsoren zullen
jullie heel veel Afrikaanse kinderen zien lachen!
DANK VOOR JULLIE GROTE HART!

En ja ... ’t is ons weer nog ne keer gelukt !!!!

Mondiale Markt Schilde, 26 augustus ‘17
Diverse projecten werden voorgesteld met handwerk en ambachtelijke producten uit de hele wereld. Volop
ambiance met dansgroepen uit Latijns Amerika, Azië en Afrika! We hadden prachtig weer, genoten van een
aangename vakantiesfeer en van de vele ontmoetingen met sympathieke mensen.

Eveneens in de bres in 2017 voor onze projecten  de kinderen en jeugd van :
Campus Waas, Sint-Niklaas

Hoogstraten

Erembodegem

Kapellen
Lokeren

GEPLANDE ACTIES ... duimen op “evenveel succes“ voor :
 Champagneverkoop
Bestellen kan doorlopend tot en met 31 oktober
Levering voorzien ten laatste eind November ... ruim op tijd voor de feestdagen ;-)

 Vleugels van Hoop at Vayamundo
17 oktober ’17, Zeedijk Oostende (Mariakerke)
 vanaf 12u hebbedingenwinkeltje
 17u presentatie Vleugels van Hoop-projecten

 Toneelgroep Elsuth tvv de projecten van Vleugels van Hoop
10 december ’17, Dorpszaal, Sint-Apolloniaplein, Elst
 17u benefiet voorstelling “als bomen in de winter”


 Kerstmarkt in de Westhoek
17 december ’17, Dorp, Steenkerke (Veurne)
 namiddag

 Music for Life
Wij zijn volop op zoek naar kandidaten die een actie willen opzetten!
Wie zich geroepen voelt ... aarzel niet en schrijf U in op “De Warmste Week” van 2017

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

