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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

Na 6 succesvolle deelnames rijdt Dirk Duquet
voor de 7de keer de Ronde van Vlaanderen
voor wielertoeristen (229 km) ten voordele van
Vleugels van Hoop.

10 MILES - ANTWERPEN
Antwerpen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ...

Sluiten jullie ook nu aan bij onze volgende editie 10 MILES op zondag 26 April 2020 ?
Blokkeer alvast in uw agenda! Wordt vervolgd ……

MEGA FEESTWEEKEND - RONSE
Hou uw agenda vrij voor het “Feestweekend van VLEUGELS VAN HOOP”
Zaal ‘De Klijpe’ – Zonnestraat 516B – Ronse
zaterdag 20 juni 2020

optreden Sarah D’hondt 19u30

zondag 21 juni
2020
reuze BBQ welkom vanaf 11u

PROJECTEN
Het bestuur van Vleugels van Hoop bezocht, op eigen kosten, enkele van de projecten gedurende een
verblijf in Oeganda en Rwanda tussen 26 oktober en 12 november. Op elke locatie wachtte ons een
warm, hartelijk onthaal!
Nyamata – Rwanda – 82 – bus - bakkerij

Soroti - Oeganda – 96 - 100 - opvangcentrum Hands4children




De gebouwen zijn degelijk afgewerkt.
Het zonnepaneel is geplaatst.
Het sanitair blok van de meisjes is klaar, het sanitaire blok van de jongens moet nog
verwezenlijkt worden.

Kabale – Oeganda – Diverse CRVO projecten: Vervaardigen van maandverband, kaarsen,
vloeibare zeep, brood. Teelt van groenten, kweken van neerhofdieren, …..

Kitabi - Rwanda – 89 – Afwerking polyvalente zaal
Opbrengst verhuur van de polyvalente zaal gaat naar de zorg voor andersvalide kinderen, aankoop van
dieren etc …

Bweyeye – Rwanda – 98 – Naai- en breiatelier

Kicukiro – Rwanda - 90 - Zeep- en fruitsapproductie overgeschakeld naar naaiatelier.

NIEUW PROJECT = Nieuwe uitdaging
Kasaka – Tanzania – 102 - Wasserij

Vleugels van Hoop breidt uit naar Tanzania met een
Wasserij voor Saint Cornelius Mental Health Center (SCMHC)
Dit project is in volle startfase, foto’s volgen later.






Constructie en inrichting van een wasruimte, een stenen gebouw met betonnen vloeren en een
dak van golfplaten. De wasserij zal uitgerust worden met 4 grote betonnen bassins, betonnen
sokkels met waterafvoer voor de wasmachines, een grote tafel met 2 stoelen om te strijken en
opbergruimte voor de vuile en propere was.
Constructie van een droogplaats, een open constructie met 4 betonnen palen en een golfplaten
dak.
Aankoop en installatie van 2 commerciële wasmachines.

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

