Ons krantje
Beste vrienden van AMIE,
Graag wil ik het vandaag om meerdere redenen met u hebben over vorming en opvoeding.
Vooreerst is het begin van de maand juni
de periode waarin leerlingen klassikaal de
leerstof herhalen en studenten aan universiteiten en hogescholen aan ‘de blok’
beginnen. Het mooie weer van de afgelopen weken en de huidige en komende
internationale sportevenementen zijn
vaak een ‘sta in de weg’ om zich optimaal
te kunnen concentreren. Dit jaar maken
het mooie weer van de afgelopen weken
en de huidige en komende internationale
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AMIEcaal
vaak van wanneer ik zie hoe weinig respectvol sommigen spreken, zich gedragen,
oordelen. Nog niet zolang geleden werd
daar op gewezen! Laten we eerlijk zijn, dit
slaat niet alleen op jongeren, maar ook op
volwassenen! Denken we maar aan het
agressief gedrag en het grof taalgebruik
van sommige automobilisten, aan de lichtzinnigheid waarmee sommige burgers met
afval omgaan (wat we niet langer denken
nodig te hebben gooien we soms vaak gelijk waar weg, zonder stil te staan bij mogelijk hergebruikt of het wegschenken ervan). Ook worden we vaak geconfronteerd
met onverschilligheid ten aanzien van drama’s die zich dagelijks voordoen, maar die

Proefwerken en examens brengen altijd
stress met zich mee, niet alleen voor
leerlingen en studenten, maar ook
voor de ouders (en zelfs grootouders
die de studies van hun kleinkinderen
op de voet volgen). Afhankelijk van hun
werk gedurende het jaar en hun dagelijkse inzet zullen leerlingen en studenten de proeven met meer of minder
vertrouwen in hun slaagkans tegemoetzien. Nochtans kan stress (men
spreekt dan van positieve stress) ook
een bron zijn om zichzelf te overtreffen
maar ook een bron van fierheid wanneer de gewenste resultaten werden
bereikt.. Beseffend wat het belang is
van studeren, wens ik iedereen veel suc- ons niet raken of niet langer raken omdat
ces toe bij de proefwerken en de exa- ze zich buiten onze familie of buurt afspemens.
len.
Ik wil ook over opvoeding spreken, opvoeding in de zin van het bijbrengen van respect voor anderen, respect ook voor publiek- en privé-eigendom en uiteindelijk
zelfrespect. Jammer genoeg schrik ik er

maar al te vaak
een
verre
droom
blijft.
We staan voor de verkiezingen. Mogen
we hopen dat diegenen die zich verkiesbaar stellen niet een minimale maar maximale verantwoordelijkheid en zorg aan de
dag leggen voor het algemeen welzijn?
Ik ben er me pijnlijk van bewust: sommige
regeringen (in Latijns Amerika, Afrika en
Azië) tonen weinig medeleven met de bevolking die nauwelijks over de middelen
beschikt om te leven of te overleven.
Daarentegen bekommeren grote mogendheden (ook in Europa) zich enkel om hun
kiezers zonder rekening te houden met de
rest van de wereld of de toekomst van àl
hun medeburgers.
AMIE mag fier zijn op haar inzet en verwezelijkingen van de voorbije jaren. Onze
zorg voor anderen, de meest kwetsbaren
(kansarme kinderen overal vandaan), het
werken aan duurzame gezondheids- en
onderwijsprojecten, het geven van een
ernstige vorming aan jongeren gesteund
door peters en meters, dat maakt me net
als jullie gelukkig. Een 50-tal leden van
AMIE waren aanwezig of lieten zich vertegenwoordigen op onze Algemene Vergadering. Eenparig werden de werkzaamheden in 2017 en de projecten voor 2018
goedgekeurd. Een laatste cijfer. Wist u dat
we momenteel 578 kinderen helpen: 264
jongens en 314 meisjes? En nu… prettige
vakantiedagen, hier of in het buitenland.

Ik zou willen pleiten om meer verantwoordelijkheid te willen opnemen voor elkaar,
onze gemeenschappelijke problemen, on- AMIE-cale groet.
ze omgeving, onze planeet waar vrede en
Xavier Votron, Voorzitter.
harmonieuze ontwikkeling voor iedereen

A.M.I.E. (Internationale Medische Hulp aan het Kind) is een tweetalige Belgische vereniging zonder winstoogmerk, waarvan alle leden,
bestuurders en verantwoordelijken zich belangloos inzetten voor het welzijn van kansarme kinderen in landen van ontwikkeling.

A.M.I.E.

- is een beweging van universele broederlijkheid
- probeert hulp te bieden aan de minstbedeelden, vooral de kinderen;
- werkt als humanitaire organisatie geruisloos maar snel en doeltreffend in de armste landen met hulpverleners van ter
plaatse;
- wordt door geen enkele drukkingsgroep, regime of staat beïnvloed;
www.amie-be.org
- geeft als organisatie de voorkeur aan concrete hulp aan concrete personen.

Maria Berielyn Cornonel is geboren op 9 september 2011 in
de krottenwijk Navotas, aan de
zuidbaai van Manila.
Wij willen haar graag helpen.
We zoeken een meter of peter
die haar wil steunen om naar ‘t
school te gaan.
Onze partner ter plaatse (INA-foundation) zal zorgen voor het begeleidend studie-programma,
waar schoolgaan, opvoeding en familiale ondersteuning centraal staan.
U ontvangt 4 keer per jaar een tekening of een
briefje van je petekind.
Waarom zou jij het niet aandurven?
(peterschap aan 12€ per maand)
contacteer Mark Bolsens (Comité 06)
(adres: zie achteraan Ons Krantje)

Wordt
Jij
Meter
Of
Peter
Van
Een
Kind
In
De
Filipijnen?

Anthony Delacruz is geboren
op 28 augustus 2011 in de
krottenwijk Navotas, aan de
zuidbaai van Manila.
Wij willen haar graag helpen.
We zoeken een meter of peter
die haar wil steunen om naar
‘t school te gaan.
Onze partner ter plaatse (INA-foundation) zal zorgen voor het begeleidend studie-programma,
waar schoolgaan, opvoeding en familiale ondersteuning centraal staan.
U ontvangt 4 keer per jaar een tekening of een
briefje van je petekind.
Waarom zou jij het niet aandurven?
(peterschap aan 12€ per maand)
contacteer Mark Bolsens (Comité 06)
(adres: zie achteraan Ons Krantje)

Ook AMIE houdt zich aan de
GDPR-regelgeving

De algemene vergadering in beeld

U hebt er allicht reeds over gehoord. Sinds 28 mei is
de nieuwe GDPR-wetgeving van kracht. GDPR
(General Data Protection Regulation) is een geheel
van regels om Uw gegevens beter te beschermen.

Zondag 15 april organiseerde AMIE haar jaarlijkse algemene vergadering.

Ook binnen AMIE respecteren we deze regels en
zetten we alles in het werk om transparant en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. We gebruiken uw data enkel om ons adressenbestand (de verzendingslijst van “Ons Krantje”) up-to-date te houden, en om de wettelijke documenten (oa fiscale
attesten) aan te maken. We zullen de gegevens ook
nooit doorgeven aan derden.

Hier vindt U alvast wat foto’s van de gezellige en
gastvrije sfeer. Wat er beslist werd, de jaarrekeningen en een impressieverslag van Thérèse –Marie
leest U verder in dit krantje.

Bovendien hebt U ook steeds het recht uw gegevens
uit onze adressenbestand te laten schrappen of te
laten aanpassen (via een mailtje naar stefaandebondt@telenet.be). Ook met andere vragen in dit
verband kan u bij Stefaan terecht (contactgegevens:
zie achteraan het krantje, comité 04).

Gevolgen Cycloo

AMIE h

Onze secretaris, Francisca, en de weldoeners rond h
slaapzalen van het jongensinternaat vernield. Samen
dige fondsen voorzien. De fondsen dienen enkel voor
de vakantie.. Alvast van harte dank aan iedereen die
gift dak Clairvaux. Hartelijk dank.
Goedendag Mme Francisca.

Goed nieuws …
Dankzij onze AMIE-vrienden van Ecoliers du Monde en Unité paroissiale
de Kerkebeek ,die het project 506
steunen, kregen we reeds goed
nieuws dat zij een gedeelte van de
onkosten zouden steunen.
De raad van bestuur van AMIE besliste ook 2000€ uit te trekken voor dit
project, zodat de hele werken kunnen uitgevoerd worden.
Pater,
Na uw oproep in april ll. over de
toestand van de daken van het
centrum, vernield na de laatste
cyclonen, heeft onze pastorale
eenheid Kerkebeek in Schaarbeek
gemobiliseerd om u een beetje
hulp te geven. We verzamelden
1000€ via giften aan AMIE en
'Schoolchildren of the World' verzamelden nog eens 500 €. We
hopen dat dit je zal helpen!
We zijn blij om te horen dat de
reparaties zullen worden gedaan
met de jonge mensen ter plaatse.
Resultaat van prachtige Salesiaanse pedagogie, die in de dagdagelijkse dingen wordt ervaren.
Kunt u ons foto's van de schade
sturen, liefst tesamen met de herstellingswerken door de studenten? Dan kunnen we dit tonen
aan de vele weldoeners door publicatie in ‘Ons Krantje’.
Bij voorbaat dank en knap werk
toegewenst.
Voor EdM, J-F Musin

Het is hier met pater Erminio van het centrum ‘NotreDame-de-Clairvaux’ die een berichtje tot U stuurt.
Zoals U me vertelde doe ik officieel een oproep om ons
te helpen. De herstellingswerken aan ons gebouw
n.a.v. de orkaan AVA kunnen we niet alleen bekostigen.
In januari en februari regende het bovendien heel veel,
en daardoor is de schade nog vergroot. Daarna kregen we nog de cycloon Eliakim in maart over ons heen.
Door deze opeenvolging van slecht weer, hebben we
heel veel schade opgelopen, vooral dan aan het dak
van onze slaapzalen. We hebben reeds proberen herstellen wat het meest dringend nodig was, maar het
ging van kwaad naar erger … Daarom deze oproep.
Het dak van een van de slaapzalen van de jongens is volledig vernield door de regen,
het houten plafond is doorweekt, en ook het meubilair (50 jaar oud!) is dringend aan
vervanging toe. We hebben intussen wat houten palen geplaatst om het dak te stutten.
Gelukkig lijken de zware regens intussen gestopt, en we hopen de situatie zo te kunnen houden tot de zomervakantie, een ideaal moment om het dak volledig te herstellen.
Ik kan reeds een eerste offerte geven. Het gaat over 250 m² aan gegalvaniseerd plaatstaal, voor een gebouw van 25 x 9 meter, hout voor het plafond, bevestigingsmateriaal,
enz. De golfplaat kost nu 30.000 Ariary per vierkante meter (= totaal 7.500.000 Ar.)
Voor de rest van het materiaal hebben we ook nog eens 8 à 10 miljoen Ariary nodig,
wat – tegen de huidige wisselkoers van 3.900 Ar/euro - uitkomt op 17 miljoen Ariary,
of zo’n 4.360 euro.
Indien je wenst kan ik je een meer gedetailleerde offerte opsturen.
We hopen dat jullie hiermee alvast aan de slag kunnen. Indien nog vragen, aarzel
niet me te contacteren. Alvast mijn beste wensen voor de ganse groep
Vriendelijke
groeten,
P. Erminio
En de ganse gemeenschap van
Clairvaux.

on in Madagascar

helpt heropbouw dak in Clairvaux

het project 506 van Madagaskar kregen onlangs een noodoproep van hun contactpersonen. Door een tyfoon werd het dak van de
n met onze contactpersonen en actieve groep die rond dit project werken, werden de handen in elkaar geslagen en werden de nor het nodige materiaal , want het werk zal uitgevoerd worden door de leerlingen die daar hun opleiding volgen, et dit gedurende
e bijdroeg. U kan nog steeds steunen door een gift op ons rekeningnummer BE22 0001 5458 3947 van AMIE met de vermelding:

“CENTRE NOTRE DAME DE CLAIRVAUX”
Het centrum ‘Notre-Dame-de-Clairvaux’ is een levenswerk van de
Salesianen van Madagascar, gelegen op het centrale plateau van
het eiland, vlakbij de internationale luchthaven van Ivato, op ongeveer 15 km van de hoofdstad Antananarivo. Het beslaat een oppervlakte van 14 hectare, waarvan een deel bestaat uit rijstvelden.
Dit centrum staat gratis ten dienste van weesjongens of kinderen
met ernstige economische en familiale moeilijkheden. Het bereidt
hen voor op het leven met scholing, voornamelijk gericht op beroepsopleidingen.

Het centrum vandaag.
De Salesianen werden verantwoordelijk voor het centrum in 1984,
in opvolging van een Franse missionaris, pater François Bernard,
die er in de vroege jaren zestig straatkinderen begon te verwelkomen. Toen de plaatselijke Salesianen het centrum overnamen bleef
het doel hetzelfde, alleen werd het gevoelig uitgebreid. Nu herbergt
men er zo’n 100 jongens, vanaf de leeftijd van 13 tot 18 jaar (of zelfs
ouder). Ze krijgen de nodige zorgen, voedsel, slaapplaats en scholing. Eerst start men met een interne opleiding als voorbereiding op
het latere beroepsonderwijs. Gelukkig is er de Europese gemeenschap en de weldoeners om dat allemaal te financieren
De keuze om in het centrum louter te werken met jongens is gemaakt, in samenspraak met heel wat verantwoordelijke en verenigingen die in de stad Tananarive en de wijken errond werken. Dit
netwerk van verenigingen en hulpverleners laat ons toe heel dicht bij
de families te staan, en zo die jongens te selecteren die echt nood
hebben aan opvang.
Aanvankelijk werkten we alleen met weeskinderen, of andere
jongens die intern waren. Maar sinds een 20-tal jaar stellen we het
centrum ook open voor externen. Het aantal ‘externen’, die we een
opleiding aanbieden om zo werk te vinden en iets te doen aan hun
armzalige situatie, overtreft nu zelfs het aantal internen. Dit alles
was alleen mogelijk dankzij de steun van velen, waardoor we ons
aantal opleidingen gevoelig konden uitbreiden.

Momenteel kunnen jongeren in het centrum 6 verschillende richtingen studeren: autotechnieker is een opleiding van 2 jaar, de andere
richtingen duren 3 jaar: metaalbewerking, houtbewerking, bouw,
landbouw en veeteelt.
Sinds kort zijn er ook ‘versnelde’ opleidingen van 3 tot 9 maanden,
ook in verschillende richtingen. Hier kunnen cursisten van alle
leeftijden terecht. Dus ook volwassenen die geen kans hebben gekregen om onderwijs te volgen.

We merkten dat heel wat kinderen, jongens en meisjes van 10 jaar
en ouder, geen lager onderwijs volgden. Sommigen zijn wel met
schoolgaan gestart, maar voltooiden het lager onderwijs niet. Daarom beslisten we aan het centrum ook een basisschool te koppelen.
Vandaag volgen er 220 jongens en meisjes van 10 tot 16 jaar les.
Wanneer ze hun diploma behaald hebben, zijn de jongens ook welkom in ons centrum. De meisjes kunnen terecht in het dichtbij gelegen centrum van de zusters FMA.

Zo’n centrum draaiende houden heeft ook een serieus kostenplaatje.
Gelukkig hebben we hierbij de steun van enkele NGO’s en de Salesianen. Ook de vele privé-weldoeners en jullie ‘vrienden van AMIE’
dragen bij om financieel rond te komen: maaltijden, kleding, medicijnen, onderwijzend en begeleidend personeel … Het moet allemaal
betaald worden.
Elke dag een degelijke maaltijd bieden aan onze studenten en internen is één van de belangrijkste uitgaven-posten. Het kost zo’n
11.000€ per maand om de internen driemaal daags, en de externen
eenmaal per dag een maaltijd aan te bieden. Dagelijks bereiden we
iets meer dan 1000 (gratis) maaltijden. De prijs van zo’n maaltijd
kost ons ongeveer 50 cent per maaltijd … Prijzen niet te vergelijken
met de maaltijden bij jullie natuurlijk.

Volgende maaltijden worden verdeeld:
voor het ontbijt 450 ‘couverts’: 100 voor de Internen, 130 voor de Externen van het centrum, 220 voor de basisschool;
voor de lunch ook 450 ‘couverts’, zoals hierboven;
voor het diner 100 maaltijden voor de internen
De maaltijden bestaan uit rijst en groenten, met een stukje vlees, vis
of eieren bij de lunch, en peulvruchten bij het avondeten. Het ontbijt
bestaat uit soep met rijst en groeten.
Waarom we ook begonnen om maaltijden te verdelen aan de externen? Wel. In het begin deden we dat niet, en we ondervonden dat
vele kinderen afhaakten en ziek werden. Dat was omdat er thuis
geen geld was om de schoolgaande kinderen voldoende eten te geven.
Nu we maaltijden geven plukken we de vruchten … De jongeren blijven naar school gaan, ze halen betere resultaten en ze verlaten ze
het centrum met een diploma op zak.
Om de jongeren daarna ook een goede job aan te bieden, zijn we 10
jaar geleden ook gestart met een bureau voor arbeidsbemiddeling in
Antananarivo. Ook dat met een positief resultaat! De bedrijven aanvaarden graag onze bemiddeling en vinden onze studenten goed opgeleid

Conclusie.
We zijn blij met waar we op dit moment staan met de activiteiten in
ons centrum van Clairvaux. We ontvangen de meest kansarme jongeren uit de buurt en bieden hen een mooie toekomst. We zijn dankbaar voor de vele weldoeners die ons tot dusver gesteund hebben.
En hopen dat we natuurlijk ook in de toekomst verder kunnen werken.
Dankjewel daarvoor, uit naam van onze jongeren.

Thérèse-Marie de FAYS – FLIPOT

Over onze Algemene Vergadering van 15 april 2018 ….
Wat jammer voor de afwezigen die we zo graag hadden willen terugzien… Het was een geweldige vergadering die plaats vond in een
zaal die ons ter beschikking werd gesteld door de Salezianen te Heverlee en waar een frisse, enthousiaste wind waaide. Bovendien was
er, zoals op de uitnodiging werd aangekondigd, de aanwezigheid van Luc Van Looy, salesiaan en bisschop van Gent, die ons sprak over
Don Bosco (1815 – 1888). Voor die man draaide alles reeds rond de vorming en onderwijs van en voor jongeren… Ja, de salesianen en
de andere missionarissen die we steunen werken vanuit diezelfde inspiratie.
Een gevormd en opgeleid kind is een garantie voor ontwikkeling.
Wat me die dag trof bij “Monseigneur of pater Luc”, deze man van de Kerk, en wat ik van zijn uiteenzetting onthouden heb, was zijn
grote eenvoud. Zelf ooit missionaris, weet hij zeer goed dat de salesianen een actieve rol hebben gespeeld in de uitbouw van AMIE.
naar de vier hoeken van de wereld. Immers, in hun respectievelijke missies werden ze door u gesteund, beste weldoeners.
Zoals ik reeds eerder gezegd en geschreven heb, sinds het ontstaan van AMIE werden 26 Salesianen door u allen en door acties van onze vrijwilligers gesteund. Onze kracht zit in het samenwerken. Iedereen werkt thuis en houdt contact met de plaatselijke verantwoordelijken. Elke vergadering maakt het mogelijk de balans op te maken van de verschillende activiteiten. De Algemene Vergadering bevestigt alle resultaten.
Het was en is nog steeds een grote keten van solidariteit en broederlijkheid. Maar ook andere religieuze congregaties maakten deel uit
van deze keten die tientallen jaren geleden werd gevormd en waaraan nog steeds met veel enthousiasme wordt gewerkt.
“Langzaam maar zeker bouwt de vogel zijn nest…”
De jonge vogels die uit het nest vlogen symboliseren alle kinderen samen, die we de kans hebben gegevens op eigen vleugels te vliegen…
AMIE nam ook in België snel uitbreiding
Kunnen we ons voorstellen dat dit zou gebeuren in een sfeer van delen en vrijwilligerswerk… want deze woorden passen het best bj
ons…
Onze jaarlijkse Algemene Vergaderingen zijn een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om te zien hoe onze vereniging zich geleidelijk aan heeft uitgebreid en toch de eenvoud bleef nastreven. Met dezelfde toewijding blijven onze vrijwilligers zich inzetten.
Nochtans hebben we jullie nodig om AMIE nog meer bekendheid te geven.
Laat uw omgeving weten dat reeds decenia lang onze algemene onkost slechts 1% bedraagt… maar ook dat ons vrijwilligerswerk echt
werk is… geloof me, het zijn twee zeer belangrijke peilers.
Na deze Algemene Vergadering wilde ik zuster Hélène Van Ooteghem eer bewijzen; ze wordt binnenkort 92 jaar… Ze verbleef meer dan
40 jaar in Congo en was de enige belg in de religieuze gemeenschap te Kimpese. Haar inzet was ongelooflijk. Ze nam verschillende taken op zich om haar droom ter plaatse waar te maken… of moet ik zeggen één van haar dromen… “De bouw van een kleine operatiezaal en een kleine materniteit ”. Ze hield op alles toezicht en… het werd een groot succes. Op foto’s zien we haar staan op verschillende bouwplaatsen… Dit alles is natuurlijk niet te vergelijken super uitgeruste infrastructuren die wij kennen!!! Nog steeds ontvangt ze
Ons Krantje dat ze haar medezusters laat lezen in een home waar ze nu rustig verblijft. ... Wat kan ze, zegt ze, op haar leeftijd nog anders doen dan zich over te geven aan het gebed. Ik hou contact met haar en dat reeds sinds 1954. Zo’n vriendschap vergeet men niet…
Ook vele andere missionarissen waren echte voorbeelden van deze solidariteit waarover we vaak spreken. Wellicht is de naam Pol
Feyen (salesiaan) ons het meest bekend. Zijn grootste zorg ging steeds uit naar de “Straatkinderen”… Ik herinner me nog dat hij, toen
hij in Lubumbashi verbleef, er de kinderen in de gevangenis ging bezoeken en ik herinner me ook de verschrikkelijk ontroerende verhalen die hij vertelde. We kennen allemaal de vrijgevigheid waartoe hij nog steeds in staat is. Onmogelijk om dit te vergeten. Het aantal
kinderen dat hij geholpen en begeleid heeft is zeer groot.
Ja, AMIE kan men beschouwen als een “doos vol herinneringen”, maar het zijn niet allemaal zeer gelukkige, want er zijn nog tal van kinderen die in grote nood leven! Laten we hen niet vergeten…
Maar anderzijds zullen we altijd gelukkige herinneringen hebben aan de Algemene Vergaderingen georganiseerd door gulle weldoeners
en vrijwilligers. We ontmoeten er elkaar weer om te praten over verschillende activiteiten in ons land die georganiseerd werden/
worden om lokale verantwoordelijken in derdewereldlanden te steunen. Wat een enthousiasme en vreugde deel-genomen te hebben
aan een of ander activiteit ten gunste van kinderen die we niet kennen maar we ons gelukkig kunnen voorstellen als onze kinderen.
Van dat enthousiasme en die edelmoedigheid die ons op deze zondag, 15 april 2018 te Heverlee verenigde, ben ik niets vergeten, vooral niet de geest van onbaatzuchtigheid die achter elk van jullie glimlach schuilging.
Terugdenken, elkaar ontmoeten, elkaar vinden, elkaar leren kennen… in een opperbeste stemming…
Ja dat was de echte sfeer waar we allen naar uitkeken. En bedenken dat we daar allen waren in dezelfde geest en met het oog op het
nastreven van dezelfde doelen die de onze zijn sinds de oprichting van AMIE in 1980.
Hartelijk dank aan allen die aanwezig waren, maar ook aan hen die er niet konden bij zijn. Jullie waren natuurlijk in onze gedachte aanwezig.

Verslag van de 42ste Algemene Vergadering van AMIE
op zondag 15 april 2018

Françoise Cauwe - Stefaan Debondt

De AV van onze vereniging AMIE werd gehouden op
zondag 15 april 2018 in de lokalen van het vormingscentrum Don Bosco, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee.
De vergadering werd om 14h15 geopend door de voorzitter Xavier Votron en begon met de lezing van de dagorde; er werd geen bijkomend onderwerp gevraagd. Er
waren 50 effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd; daarnaast ook nog sympathisant leden.
De voorzitter bedankte alle aanwezigen en ook al degenen die zich een jaar lang hebben
ingezet opdat AMIE haar missie zou kunnen voortzetten
ten bate van de behoeftige kinderenvan de Derde Wereld. Er was ook een speciale dank aan alle gulle donateurs.
Onze penningmeester stelde de rekeningen 2017 voor :
428 243 € inkomsten en 390 333 €uitgaven, waarvan
161257 € steun voor de peterschappen et 219 707 €
steun voor de projecten. De lopende kosten (postzegels,
bankkosten, en andere diverse kosten) zijn conform met
ons doel : maar hoger dan gewoonlijk, o.a. door kosten
van Ons Krantje. Dit jaar zullen we minder krantjes sturen om te kosten rond 1 % te behouden. Het saldo van
onze rekeningen eind 2017 bedroeg 454 382 € tegenover
416 472 € een jaar voordien. Het budget 2018 werd ook
voorgelegd : het voorziet 383 292 € aan inkomsten en
463 339 € aan uitgaven.
Aan de AV werd dan gevraagd deze rekeningen te valideren en kwijting te geven aan de bestuurders.
De effectieve leden, aanwezig en vertegenwoordigd, stemden unaniem positief op alle punten (50 stemmen) omtrent de rekeningen, de kwijting
aan de bestuurders.
De AV luisterde dan naar een toespraak van Christian Vandeplas, die de problemen en de toekomst voor de kinderen van HappyHome uitlegde..
Er kwamen aanvullende vragen van de aanwezigen et die werden beantwoord.
Daarna gaf Mgr. Luc Van Looy een toespraak over “Salesianen en ontwikkelingswerk : verleden en toekomst” .
De vergadering was afgelopen om 16h. Met dank aan alle organisatoren.

Comité 00

Comité 05

Comité 10

Projecten Madagaskar : Françoise Cauwe
rue du Beau-site 7 – B-5340 Gesves
fcauwe@scarlet.be – tel 083/67 82 33
Projecten Pol Feyen: Jean Hendrikx
Van Boendaelestraat 13—B-2000 Antwerpen
jean.hendrikx@telenet.be—tel. 0486/692.014
Rekening: BE22 0001 5458 3947 - BIC: BPOTBEB1

Kindpeterschappen Latijns-Amerika
(nederlandstalig)
Contactpersoon: Marleen Lanckman

Project Canaan (Haiti)
Contactpersoon: Thérèse –Marie de Fays-Flipot

Domeinstraat 69A –B-3010 Kessel-Lo

jean.flipot@telenet.be

marleenlanckman@hotmail.com-Tel 016/355077
Rekening: BE46 0000 2467 0736 - BIC : BPOTBEB1

Tel. 014/59 02 80

Comité 01

Comité 06

Comité 21

Kindpeterschappen Filipijnen (franstalig)
Project Free Clinic Filipijnen

Beroepspeterschappen Filipijnen (nederlandstalig)
Projecten Brazilie en Navotas-Filipijnen

Groepspeterschappen

Contactpersoon: Elisabeth Carton de Tournai

Contactpersoon: Mark Bolsens

Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles

August Vermeylenlaan 14 – B-2050 Antwerpen

Contactpersoon: Griet Cuypers – Van den Bergh
Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo

Rekening: BE58 0000 8955 8379 - BIC : BPOTBEB1

mark.bolsens@telenet.be – Tel. 0486/52 61 88
Rekening: BE80 0000 8577 5177 - BIC : BPOTBEB1

jos.cuypers@icts.kuleuven.be – Tel. 016/25 31 13
Rekening: BE50 0003 2544 6518 - BIC : BPOTBEB1

Comité 02

Comité 07

Beroepspeterschappen Filipijnen en Peru
(franstalig)

Beroepspeterschappen Peru (nederlandstalig)

Contactpersoon: Elisabeth Carton de Tournai

Contactpersoon: Frans Parren

Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles

Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich

ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89

Rekening: BE84 0000 6496 6859 - BIC : BPOTBEB1

frans.parren@scarlet.be – Tel 0495/23 83 62
Rekening: BE45 0003 2569 6189 - BIC : BPOTBEB1

Comité 03

Comité 08

Comité 23

Kindpeterschappen Latijns-Amerika
(franstalig)

Kindpeterschappen Azië
(nederlandstalig)

Projecten: Dringende hulp Kenia
Contactpersoon: Rob Tas, Diestseweg 95 - B-2440 Geel,
roberttas@hotmail.com - Tel. 014/72 00 28—Rekening:
BE24 9793 2610 7638 - BIC ARSPBE22
-----------------------------------

ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89

Projecten Latijns-Amerika (excl. Brazilië)

Contactpersoon: Jos Cuypers

Contactpersoon: Diane Nadalini
Avenue de Pepedelle 93—B-1160 Oudergem
dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/374.301
Rekening: BE43 0001 0342 1501 - BIC : BPOTBEB1

Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo
jos.cuypers@icts.kuleuven.be – Tel. 016/25 31 13
Rekening: BE67 0001 7326 0487 - BIC : BPOTBEB1

Comité 04

Comité 09

Centraal beheer en boekhouding
Adreswijzigingen
Contactpersoon: Stefaan De Bondt

Sophie Daems Scholarship Program

Ericastraat 9 - B-2440 Geel

Rekening: BE74 0004 2523 9007 BIC : BPOTBEB1

Comité 22
Project Happy Home Kenia
Contactpersoon: Christian Vandeplas
Rue Fond Thirion 61 – B-1410 Waterloo
christian@vandeplas.com – Tel. 0497/52 75 42
Rekening: BE57 9793 2610 7335 - BIC : ARSPBE22

Project: Akwaaba Asuadei (Ghana)
Contactpersoon: Joke Jaspers, Oevelseweg 14 - B-2250
Olen—akwaaba.asuadei@gmail.com - Tel. 0472/366 578
Rekening: BE35 9793 2610 7537 - BIC ARSPBE22

Contactpersoon: Jan en Mieke Daems
Wissenstraat 15 – B-3200 Aarschot

Stampkotstraat 10 – B-8551 Heestert
stefaandebondt@telenet.be - Tel. 056/71 72 81

jan-en-mieke.daems@skynet.be–Tel. 0478/720099
Rekening: BE97 0003 2603 1649 - BIC : BPOTBEB1

Rekening: BE56 0003 2569 6088 - BIC : BPOTBEB1

Sociale zetel: Diestseweg 95—B-2440 Geel

Naaststaand overschrijvingsformulier is
geschikt voor eender
welke gift.
Als U een voorkeur hebt
wat de bestemming betreft vermeldt U dat best
als mededeling.

Dankjewel!

Voorzitter
Xavier Votron
Rue Pont Spilet 13
1470 Bousval

xaviervotron@hotmail.com
tel. 0475/466.985

