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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!

Geplande ACTIES

CHAMPAGNEVERKOOP 2018

De champagne actie 2017 was een enorm succes ...
op algemeen verzoek komt er een ‘sprankelend’ vervolg!
Bestellen (klik op deze link) kan vanaf nu, de levering is voorzien vanaf medio november.

Dus zeker op tijd voor de eindejaarsfeesten!

MEGA - BBQ zondag 23 juni 2019 Ronse
Hou nu al de datum vrij! Meer info in Nieuwsbrief december.

De warmste week Music for Life 2018

Voorbije ACTIES
DUNIA 15de Mondiale Markt Oostduinkerke 4 augustus
4 augustus op het strand van Oostduinkerke : zoals elk jaar een DUNIA festival met allure. De
verschillende kraampjes van alle organisaties keken uit naar nieuwe contacten en positieve ervaringen.
Bij het Vleugels van Hoop standje stonden al vroeg op de dag geïnteresseerden met vragen over wat
we zoal doen in Afrika, met nadien proevers van onze zelfbereide sambusa’s (mét of zonder pikante
saus). Stuk voor stuk ontmoetingen met hartelijke mensen. DUNIA, jaar na jaar, een internationale
ontmoeting door al die fel of minder gekleurde bezoekers en toeristen... ook deze editie werd voor
iedereen weeral een positief evenement.

DODENTOCHT Bornem 10 & 11 augustus
10 augustus! Dé dag waarop we weer de uitdaging van de 100km
aangaan. Vooreerst de mentale voorbereiding, vervolgens het lichaam
proberen tot rust te krijgen en dan een ‘wachtdag’ : wachten tot we
vertrekken (uur wel vervroegd omwille van de werken aan de brug van
Temse), wachten tot de ‘officiële’ startplaats wordt geopend… en
uiteindelijk wachten op het startschot van 21u!
De weergoden waren ons gunstig gezind tot 20u50, maar toen werden de
hemelsluizen letterlijk geopend! Het begin van de tocht ging ge-paard met
het gevecht van de plakkerige regencapuchons. Om half twee - nat aan de
buiten-,en nat aan de binnenkant (omwille van het zweet dat niet kon
verdampen door die plastieken dingen om ons lijf) werd het wat droger.
Ondertussen waren we al 4u30 aan het stappen en hadden we ongeveer
30km afgelegd.
Het ochtendgloren gaf de nodige boost en energie om de 2de helft van de
tocht af te leggen! Het zonnetje deed haar best om de weers-gesteldheid
van de voorbije nacht goed te maken, dus gingen we vol goede moed de
‘resterende’ 47km te lijf!
Zonder noemenswaardige ongemakken noch tegenslagen kwamen we
‘gezond en wel’ aan na 17uur stappen! En…. dan hadden we een donker
Bornems bierke dubbel en dik verdiend!!!
Hierbij dank aan al diegenen die een bijdrage voor ‘Vleugels van Hoop’
hebben geleverd. We zijn trots en fier om ons voor zo’n initiatief in te
zetten!
Jullie deden het met centjes, wij met onze voetjes!!!
verslag door Diana aangebracht

Lopende Projecten
74 : Huye – Rwanda Honingteelt

Het project verloopt goed en zowel
in juli als augustus werd er 15 kg
honing geproduceerd.

79 : S.O.S. Orthopedic uitbreiding Cyangugu – Rwanda
Het project werd uitgebreid met 10 kinderen
die nu ook hun ortheses, protheses en een
behandeling kregen naargelang hun
aandoening.

81 : Bweyeye – Rwanda
Installatie van de eerste 18
watertanken bij gezinnen in
Runege.

82 : Nyamata – Rwanda (Bon Berger - bakkerij)

Alle werken zijn uitgevoerd. We deden een aanvraag tot samenwerking bij het District van Bugesera en
wachten nu op het Rwanda Governance Board-certificaat. Inmiddels zijn we gestart met het maken
van brood, smoutbollen, gebak, enz… voor de leerlingen van Bon Berger en de naaste omgeving.
Tegelijkertijd kijken we uit naar een afzetmarkt voor onze produkten.

83 : Kamonyi – Rwanda (Charity Eye Clinic-anesthesie materiaal)
Het materiaal voor de oogkliniek werd geleverd, de operatielampen zijn reeds geïnstalleerd. De
bouwwerken zijn bezig maar nemen meer tijd in beslag dan verwacht.

85 : Soroti – Oeganda geitenkweek

40 kwetsbare kinderen mochten een vooraf ingeënt geitje uitkiezen en leerden hoe dit te verzorgen.
10 geitjes kregen een thuis in de demonstratie stal bij een weduwe met 6 kinderen.
86 : Kabale – Oeganda Boda Boda uitbreiding
20 extra

motorfietsen
werden aangekocht.
Jongeren vinden
hierdoor een job in
personen- en
pakjesvervoer.
Een deel van de
inkomsten wordt
gebruikt voor de
schoolgelden van de
kinderen van
Children Rescue
Voluntary Organisation.

Nieuwe projecten
87 : Kitabi A – Rwanda Heraanleg terrassen

"SOS Terrassen", de heraanlegwerken zijn gestart en we hopen dat alles afgewerkt is tussen dit en 3 weken.

88 : Kitabi B – Rwanda Warmwaterboiler op zonne-energie

Warm water voor het Centrum in Kitabi, de werken zijn goed uitgevoerd. Wij zijn bijzonder blij! Ontelbaar maal dank
voor de verwezenlijking van dit project.

89 : Kitabi C – Rwanda Uitrusting polyvalente zaal

Stoelen voor de polyvalente zaal, de uitrusting werd goed uitgevoerd, nu is de zaal goed uitgerust.

90 : Kucikiro – Rwanda Zeep en fruitsapproductie
“Education for all” ondersteunt werkloze jongeren en studenten (tijdens de vakanties). Dit initiatief is
het eerste project, geïnitieerd door de jongeren van Kicukiro (Kigali) en het eerste doel is inkomsten te
genereren en het volledige geïnvesteerde bedrag aan het volgende project te doneren. Nodige
coaching voor de jongeren zal hen helpen een “constructieve plaats” te vinden in de maatschappij.

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

