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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!

Acties zorgen er, dankzij Uw talrijke opkomst en steun, voor dat wij steeds beter, langer en
verder kunnen gaan!
Doch naar aanleiding van de COVID-19 pandemie dienden we noodgedwongen onze
voornaamste bronnen van inkomsten te schrappen!
Volgende acties gingen en gaan, spijtig genoeg, niet door:
 Ronde van Vlaanderen
 10 Miles Antwerpen
 Wereldmarkt DUNIA Oostduinkerke
 Dodentocht Bornem
 mega feest weekend voor al onze VLEUGELS in Ronse

Maar U kent ons 
We blijven uiteraard niet bij de pakken zitten... nog dit jaar willen we graag
een grootse eindejaars wijnverkoop organiseren.
Weldra meer hierover met onze actie :

“Spaar Water, Drink Wijn”

REALISATIES
Bugesera – Rwanda - 90 – Opleiding kleermaker – The youth future
De opleiding werd, omwille van de Covid-19 pandemie, stop gezet midden maart en is inmiddels terug
van start gegaan.

Bukavu – D.R.Congo - 97 - Brommers versus microkredieten
Met de aankoop van een computer en printer kunnen de gegevens van het transport met de brommers
en van de micro-kredieten beter beheerd worden. Tengevolge van de Covid-19 pandemie liggen alle
activiteiten momenteel stil.

Bweyeye – Rwanda - 98 - Omkadering van kindmoeders in knip- en naaipraktijk
We focussen op de beheersing van het vak door de bestaande groep in plaats van nieuwe leerlingen te
laten starten omdat we niet over de middelen beschikken om de coaches te vergoeden.

Soroti – Oeganda- 100 - Sanitair blok jongens - Hands4children
Na maanden met overvloedige regen zijn de graafwerken voor de septische tank voltooid alsook de
constructie van het sanitair blok. Na het plaatsen van de deuren, de Sato toiletten en het verven zullen
ook jongens toegang hebben tot sanitaire voorzieningen.

Kasaka – Tanzania – 102 – Wasserij voor het Saint Cornelius Mental Health Center
De constructie van de wasserij en de droogplaats zijn voltooid. Dit project zal volledig uitgevoerd zijn
na de installatie van de wasmachine.

Lodja – D.R.Congo – 103- Herstelling dak Afumba-basisschool
De herstelling van het dak, gestart in februari 2020, werd in twee maanden voltooid.

Mabayi – Burundi – 104 - Naaimachines (mechanisch)
De naaimachines zijn gekocht en de lijst van jonge gebruikers is opgesteld. Ook werd het model van
het huurcontract van naaimachines voorbereid. Begin juni plannen we een bijeenkomst om de
doelstellingen van het project en de ondertekening van de contracten te bespreken.

Kabale – Oeganda – 105 – Levens redden (Covid-19) – CRVO
Omwille van de lockdown (Covid-19) verloren vele gezinnen met CRVO kinderen hun inkomsten en
dreigden ze te verhongeren. Maisbloem, bonen, rijst en zout werden verdeeld onder een 70-tal
families.
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Onze projecten worden realiteit dankzij U allen én met de steun van:

Wenst U vzw 'Vleugels van Hoop' ook te steunen?
Dit kan door:
 eenmalige steun op * IBAN BE88 0015 3001 4241 - BIC: GEBABEBB
 regelmatige steun (idem *) door bvb een ‘doorlopende opdracht’ in te geven
Een donatie vanaf 40€ (per kalenderjaar) geeft U recht op een Fiskaal Attest.
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