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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!

GEPLANDE ACTIES
Ronde van Vlaanderen op zaterdag 6 april 2019

Champagne actie
Wil u nog graag bestellen?
Er zijn nog enkele kartons te
verkrijgen: 120 euro/karton.
Bestelling geldig na storting via

BE88 0015 3001 4241 - BIC : GEBABEBB.
Vermeld: Champagne ’19 + uw naam.

10 Miles 2019 op 28 april 2019

MEGA - BBQ zondag 23 juni 2019 Ronse

PROJECTEN
Soroti – Oeganda – 85 – Kweken van geitjes

Nadat 40 kinderen een geitje kregen en de demonstratiestal met 10 geitjes
werd opgebouwd zijn de eerste kleine geitjes geboren. De vermenigvuldiging
is gestart.

Kitabi – Rwanda – 87 - Terrassen
De opbrengst is enorm (verdrievoudigd)
in vergelijking met die van vóór de
heraanleg m.a.w. 6.300kg op onze
grondoppervlakte. De grootte en
hoeveelheid van de geoogste
aardappelen verraste ons evenzeer.

Kigali – Rwanda – Macpella – 90 –
Productie van zeep
De derde fase van het project focust op
verbeteringen in de productie en de verkoop van
verschillende soorten zeep.

Bukavu – Congo – 91 - graanmolen en ontpelmachine
De molen en ontpelmachine werden geleverd eind december, de installatie is afgewerkt in januari en
de activiteiten zijn gestart.

Kabale – Oeganda – CRVO – 93 – Teelt van
Ierse aardappelen
De opbrengst van plantgoed voor de volgende
aardappelteelt was goed maar minder dan
verwacht omwille van het hoog aantal zonuren in
november.

Nyamata – Rwanda ‘Bon Berger’ – 95 – Schoolbus
De bus zal hoofdzakelijk gebruikt worden om de leerlingen van Bon Berger van en naar school te
brengen en anderzijds ingezet worden voor de verschillende transportbehoeften van de bakkerij van de
vereniging.

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

