Vleugels van Hoop vzw

Nieuwsbrief
September 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!

terugblik op:
Staptocht 2022
… met een welbepaald doel voor ogen,
… uit dankbaarheid voor elkeen die steeds
klaarstaat om te helpen waar en indien mogelijk,
… als oogopener voor de precaire toestanden elders…
daar waar men amper geneeskundige zorgen krijgt en
enkel de sterkeren overleven,
… wegwijzers volgen als een vorm van therapie
waardoor alle zintuigen worden gereset,
… en tijd hebben en nemen waarbij gedachten, voor
zaken die er echt toe doen, blijven hangen
115 km … het is gelukt
Link naar foto’s
Oneindig maal dank voor Uw steun én sponsoring.

GEPLANDE ACTIES:
Permanent doorlopende actie
Via de website www.trooper.be kan onze vereniging een procentje van uw aankoop bekomen.
Het kost U geen € meer maar betekent een leuke extra voor onze werking!
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Samen

vieren

Als lid van de Lokale Mondiale Raad, organiseren wij naar aanleiding van onze 15de verjaardag een
ontmoetingsavond in Lievegem. Op deze avond komt u meer te weten over onze werking en lopende
projecten in het gebied van de grote meren in Afrika.
Iedereen welkom op zaterdag 8 oktober 2022!
Polyvalente zaal Lovendegem, Sportstraat 24, 9920 LIEVEGEM

Aperitief vanaf 18u
Kaas – en wijn vanaf 19u30
18 € per persoon
(dranken niet inbegrepen)

Inschrijven via
info@vleugelsvanhoop.be én
door overschrijving op rekeningnummer
BE88 0015 3001 4241 – GEBABEBB
met vermelding
‘kaas-en wijn ‘22 +
aantal kaas/aantal charcuterie’
Inschrijving enkel geldig na ontvangst
van de overschrijving!

Charcuterieschotel mogelijk,
te vermelden bij inschrijving

Wijnactie Eindejaar

Ook dit jaar is er een cava-wijnverkoop. Voor elk wat wils én naar ieders budget!
Wenst U te bestellen ?
Alle info is te vinden in de afzonderlijke mail die U kreeg begin September.

Fairtrade beurs - Lovendegem
Nog op zoek naar een pakje voor onder de kerstboom of een attentie voor om het
even welke gelegenheid? Kom dan zeker langs op de:
GESCHENKENBEURS 2022
met wereldwinkelbar & wereldse kinderactiviteiten
Zaterdag 3 december (14–17u30)
Zondag 4 december (10–17u30)
GROTE RAADZAAL - Kasteeldreef 72 - 9920 Lovendegem
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LOPENDE PROJECTEN:
Oevers Victoriameer – Oeganda - 109 Verticale moestuintjes/gebouw – SOVHEN
Het gebouw, voor de correcte en veilige verwerking van de opbrengsten van de moestuinen, is
gedeeltelijk opgetrokken. Door de enorm stijgende prijzen van bouwmaterialen is extra financiering
nodig om het geheel te kunnen afwerken.

Kabale – Oeganda - 116 – microkredieten uitbreiding – CRVO
Hoewel de opgestarte kleine inkomsten-genererende activiteiten worden beïnvloed door fenomenale
prijsverhogingen verlopen de terugbetalingen van de leningen per groep zeer stipt. Daarnaast hebben de
begunstigden reeds een kleine opbrengst kunnen vergaren door de verkoop van groenten, voedsel, kledij, ….CRVO
heeft tot nu toe 4.580.000 Uganda Shillings aan aflossingen gekregen. Dit zal hen binnen afzienbare tijd toelaten om
microkredieten te verlenen aan een nieuwe groep.

Muleba – Tanzania - 118 – water & sanitair lagere school – Fase II - ACTNGONO
In Burigi verloopt alles vlot en doen er zich geen noemenswaardige problemen voor. De nodige
ervaring werd immers eerder opgedaan in de succesvolle verwezenlijking te Lyamabumbe.
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Tshumbe – DR Congo – 119 – Boren naar Water – kloosterorde Wembe
De fondsen voor dit project werden overgemaakt op 31 december 2021.
Eind juli ’22 kwam het bericht dat de boorwerken gedaan zijn.
Momenteel is het, vol ongeduld, wachten op foto’s. Want u zal het met ons een zijn, één foto zegt
meer dan 10.000 woorden. Wordt vervolgd …
Bukavu - DR Congo – 121 – Opleiding biogas - Actions pour la Jeunesse
Na de opleiding van een aantal jongeren is de biovergister geïnstalleerd en zijn de zonnepanelen
geplaatst op het dak van de materniteit. Er kan volop gekookt worden in de keuken!

Bukavu - DR Congo – 122 – Kippenproject – ACDP
De productie van eieren is vlot gestart, kippen en eieren worden verdeeld onder de kansarme
gezinnen. Een deel wordt verkocht voor voeding, verzorging en aankoop van nieuwe kippen.
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Bujumbura – Burundi - 124 – Therapeutische benodigdheden – ITB
De kinderen volgen therapie (o.a. ademhalingsmechanismen) gedurende sessies van 45 minuten:
40 kinderen hebben dankzij de therapie het stotteren al onder controle.

Soroti – Oeganda - 125 – Bakkerij – Hands4children
Projectverantwoordelijke James laat weten dat de bouwwerken voor de bakkerij klaar zijn. Volgende
stappen: deuren en ramen plaatsen, schilderen en machines installeren.

Bujumbura – Burundi - 126 – Oogzorg voor schoolkinderen – AMEHBU
Dankzij de aankoop van brillen en produkten en de mogelijkheid tot een consultatie zijn al
verschillende slechtziende kinderen geholpen.
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Hebt U even tijd én zin, bezoek dan eens onze site (www.vleugelsvanhoop.be).
Het geeft een klaar en duidelijk overzicht van de projecten waar we ons,
dankzij uw ondersteuning, voor inzetten.

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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