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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 2017

 14e Editie van het wereldfeest Dunia
Vleugels van Hoop heeft hier opnieuw een infostand-annex hebbedingen boetiekje
DUNIA zet op 29 Juli van 11 tot 18u30 haar gastvrije poort open!
Muziek en -dans uit alle hoeken van de wereld, verrassende
workshops voor jong en oud, kinderspeelplezier, gezellige markt,..
Dit alles maakt van DUNIA een uiterst gezellige dag!
Sambaband MoChito geeft het startschot gevolgd door een workshop
Afrikaanse dans. Om 13u komt MoChito opnieuw langs. Nadien
brengen de jazz-klanken van Jake Walker ons naar de jaren '20-'30
terug. Om 15u30 is er een djembé-workshop. Sidy Cissokho met
percussiegroep Jalila Waraba neemt U vanaf 17u mee naar Senegal.
U kan de wereld rondreizen. Langs de verschillende standjes van
diverse 4de pijlerverenigingen, kan er geluisterd worden naar
wereldse sprookjes (stand UNESCO), kan er geproefd, gesnuisterd en
ontdekt worden.
Kom de wereld ontdekken op het strand van Oostduinkerke!

 Dodentocht Bornem – 11/12 augustus
Katheleen en Diana zijn opnieuw van de partij
om dit enorm moeilijke parcours van 100km te
stappen. U kan hen een riem onder het hart
steken via Km-sponsoring: bvb 10 km is 10€,...
Bent u bereid om hen van dichtbij te volgen en
alzo ook de projecten van Vleugels van Hoop te
steunen?
Dat kan: BE88 0015 3001 4241 /GEBABEBB/
Vermelden: Bornem ‘17
Kom je mee supporteren in Bornem ?

 Mondiale markt Schilde, 26 augustus 2017
Dikke dankjewel aan de organisatoren voor de uitnodiging! We bestellen alvast mooi weer bij de
weergoden... een onmisbaar ingrediënt voor het welslagen van dit event.
We plannen een ‘geniet-dag’: vakantie, proeven van lekkere dranken en hapjes (huisbereide,
onevenaarbare ‘Sambusa’s’ aangeboden met een al dan niet pikante saus).
Merci ‘proevers’ voor uw steun ;-)
Ook op de agenda: kleurvolle ontmoetingen... van roodverbrande blanke tot koffiezoete
donkere . Een wereld die mogelijk is, als je die ‘andere’ maar een kans geeft ...Doe je ogen
dicht en je merkt het verschil niet eens!
Hou alvast uw agenda vrij én hopelijk bent U er op 26/8 ook bij!

 Champagneverkoop: start bestellingen juli & levering
oktober/november 2017.
Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van Vleugels van Hoop wordt er een Champagneverkoop georganiseerd. U vindt de bestelbon op pagina 6. Voor de personen die de NB per post
krijgen zal een papieren bestelbon toegevoegd worden die U ons dan ingevuld terugstuurt.

Afscheid van zomer-BBQ Heikenskermis
2007 ….oprichting van onze vzw Vleugels van Hoop én eerste barbecue op Heikenskermis! Tien jaar
waren we te gast op Heikenskermis en mochten we dankbaar gebruik maken van de infrastructuur
voor de organisatie van onze barbecue ten voordele van onze projecten.
Het waren 10 jaren van vruchtbare samenwerking met de organisatoren en medewerkers van
Heikenskermis, 10 jaren van ontelbare mooie herinneringen, van zon én ook regen, van blij weerzien
van de trouwe fans en van kennismaken met nieuwe gezichten.
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan : het nieuwe bestuur van Heikenskermis neemt nieuwe
initiatieven voor de invulling van het programma. Vleugels van Hoop kiest ervoor om na tien
onvergetelijke jaren in ‘schoonheid’ te eindigen. We zijn het bestuur en de medewerkers van
Heikenskermis dankbaar voor de goede samenwerking en wensen hen voor de toekomst veel succes.
Niet getreurd, Vleugels van Hoop slaat zijn vleugels uit richting toekomst, hand in hand met andere
‘gedreven’ partners blijven we ons inzetten voor het goede doel! U hoort zeker nog van ons!

PROJECTEN
Project 54D

Bouw opvangcentrum voor andersvalide kinderen Rwanda

Na het voltooien van de 6e en laatste fase van het grootse bouwproject, de inrichting van het nieuwe centrum voor de
andersvaliden bij Jya Mu Bandi Mwana, werd het centrum officieel geopend tijdens ons bezoek in mei/juni.

Project 58

Zamuka aardappelen

In de opslagplaats worden de plantaardappelen netjes en fris bewaard.
Elk lid van de vereniging Zamuka krijgt een deel om zelf te planten. De
aardappelvelden, waar ook erwtjes tussen groeien, ogen zeer gezond en
de opbrengst is goed.
Project 62

Project konijnen – Zamuka, Rwanda

Bij de start van dit project stierven veel konijnen ten gevolge van een ziekte. De nodige maatregelen
op vlak van hygiëne werden genomen. De hokken zijn indrukwekkend mooi afgewerkt en ogen zeer
netjes. Een heel mooi resultaat dankzij de inzet van alle vrouwen van de vereniging Zamuka!

Project 63

Varkensteelt / internaat voor meisjes in Nyamasheke, Rwanda

In het algemeen is de situatie bevredigend. Alles
loopt zoals voorzien. Sedert januari is er een grote
vooruitgang; vijf zeugen hebben geworpen.
Momenteel telt de stal 25 biggen en 8 volwassen
varkens. Bijkomend voordeel is dat de dieren
worden gevoed met de etensresten van de
leerlingen en met het afval uit de keuken.

Project 69

Bijen Gisanga, Rwanda
Tijdens ons bezoek aan het
project toonde Sam ons de
samenstelling van de moderne
“langstroth” bijenkorven.
Terecht trots toonde hij een deel
van deze korven aan de voet van
het woud.
De eerste oogst van 40 kg werd
gehaald uit 5 korven.
Daar de korven duur zijn leren
2 projectleden nu hoe ze zelf te
maken.

Project 68

Computers Shangi, Rwanda

We werden rondgeleid in de school en bezochten de computerklas. Vele leerlingen en leerkrachten maken
gebruik van deze computers, internet (contact met de wereld) is een van hun favorieten. Als dank
hadden we recht op een magnifiek optreden.

Project 66

Kippen Kitabi, Rwanda

Bij ons bezoek aan het centrum van Kitabi hebben wij het kippenhok met 100 kippen gezien. Zuster
Benedicte wou aan 22 vrouwen en mannen elk 2 kippen geven voor hun gezin. Iedereen was
ontzettend blij want de kippen zorgen voor eitjes en soms voor een beetje vlees. De overige kippen
geven eitjes voor de kinderen met een handicap, het teveel aan eitjes kan verkocht worden op de
markt

Project 70

CRVO Boda Boda, Oeganda

Op 21 mei bezochten we de begunstigden van dit project, de meer dan 100 kinderen bij Children Rescue
Voluntary Organisation in Kabale, Oeganda. Het was een zeer warm onthaal, door de kinderen en hun
families! Het boda-boda project was vanaf de opstart zeer succesvol en draagt bij in het betalen van de
schoolgelden voor de kinderen.

Vleugels van Hoop houdt een Champagneverkoop voor het 10-jarig bestaan van de vereniging.
Actie ten voordele van de projecten in midden Afrika. Meer info www.vleugelsvanhoop.be
LAAT DE CHAMPAGNE MAAR KNALLEN! Mét GEPERSONALISEERDE CAPSULE !
U kan:
• Onderstaand strookje invullen en aan Vleugels van Hoop team bezorgen.
• Of rechtstreeks bestellen via info@vleugelsvanhoop.be
• Door overschrijving op rekeningnummer: IBAN BE88 0015 3001 4241 - BIC : GEBABEBB.
Met vermelding: Champagne 10 jaar + uw naam.
De levering gebeurt gedurende de maand november: op tijd voor de eindejaarsfeesten!
Wij danken jullie oprecht voor uw bijdrage!
Naam: _________________________________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________ Tel: ______________________
Bestelt Champagne Leconte – Agnus Brut Tradition/6 flessen : 120 € x ____________ karton(s)
TOTAAL: ______________€

Worden ENKEL PER KARTON=6 flessen geleverd!
Per karton krijgt u de JUBILEUMCAPSULE, in reliëf, er bij!
De andere flessen hebben 2x3 capsules Vleugels van Hoop.
Om administratieve redenen zijn bestellingen pas definitief ná ontvangst betaling.
(Deze strook door u te bewaren.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestelling: Dit strookje bezorgen aan Vleugels van Hoop team
Naam: ______________________________________________________email: ______________________________
Adres: ________________________________________________________________Tel: ______________________
Bestelt Champagne Leconte – Agnus Brut Tradition/6flessen : 120 € x ________karton(s)
TOTAAL: _____________€
HANDTEKENING

Onze projecten worden realiteit dankzij:
én met de steun van:

U allen

Wil U ook 'Vleugels van Hoop' vzw steunen?




Eenmalige steun via: IBAN BE88 0015 3001 4241 - BIC: GEBABEBB
Regelmatige steun kan via hetzelfde nummer door bij je bank een ‘doorlopende opdracht’ te
ondertekenen.
Fiscaal attest vanaf € 40

