
na 40 jaar lang het ingezameld geld inte-

graal aan de kinderen overmaakt. Dit is 

mogelijk omdat we geen structurele on-

kosten hebben, ook geen salaris moeten 

uitbetalen en er geen onkostennota’s 

worden binnengebracht zelfs niet door de 

verantwoordelijken die regelmatig ter 

plaatste nagaan of uw giften goed worden 

besteed. Dit is wat we noemen 

“vrijwilliger zijn”! 

Ik kijk ernaar uit u eind april te mogen 

ontmoeten op onze Algemene Vergade-

ring waarop u mij alle vragen kunt stellen 

die u maar wilt. 

AMIE-caal 

Xavier Votron, voorzitter 

Beste lezers, 

Over enkele dagen, meer bepaald op zon-

dag 28 april, houden we onze 43ste Alge-

mene Vergadering. Meestal zijn er onge-

veer vijftig leden aanwezig of vertegen-

woordigd. Dit is relatief gering in vergelij-

king met een paar duizend sympathisan-

ten en honderden trouwe donateurs, die 

jaarlijks onze projecten en peterschappen 

in een tiental landen ondersteunen. 

Ik zou graag willen dat we een inspanning 

doen om in groten getale aanwezig te zijn. 

Ten eerste omdat de omgeving van het 

Don Bosco Onderwijscentrum in Oud-

Heverlee mooi, groen en bevorderlijk is 

voor ontmoetingen tussen de leden van 

onze A.M.I.E.-familie. Ook moeten er drie 

beheerders verkozen worden. We zijn nog 

steeds op zoek naar nieuwe kandidaten 

die zich geleidelijk aan willen inwerken in 

de groep van comitéverantwoordelijken 

en onze kleine groep van beheerders. 

Tenslotte krijgen we de kans luisteren 

naar een ‘grote meneer’, een groot diplo-

maat, die bijzonder goed op de hoogte is 

van de Noord-Zuid-relaties en oud-

ambassadeur is van België in Congo. Zon-

der twijfel zullen de recente gebeurtenis-

sen naar aanleiding van de verkiezingen in 

onze voormalige kolonie, bij de heer M. 

Frank De Coninck tot enkele beschouwin-

gen geleid hebben. Bovendien is deze 

grootmaarschalk aan het Belgisch hof 

voorzitter van Caritas International in Bel-

gië en actief lid in de schoot van de Ko-

ning Boudewijnstichting. Ook op dat ge-

bied kan hij ons deelgenoot maken met 

zijn visie omtrent humanitaire hulp en ons 

ook uitleggen hoe we de toekomst van 

een vereniging als de onze kunnen zien. 

Dit nummer van “Ons Krantje” is voor een 

groot deel gewijd aan de peterschappen. 

U bent vertrouwt met onze grote en kleine 

projecten die jaar na jaar doorgaan en pas 

stoppen wanneer hun doel gerealiseerd is. 

Maar we voorzien ook in de mogelijkheid 

om peter/meter te worden van een of 

meerdere kinderen in een ver land. 

Voor hen is onze financiële maar ook onze 

morele steun onontbeerlijk om studies aan 

te vangen en voort te kunnen zetten. Kin-

deren en jongeren die door onze vrijwil-

ligers ter plaatse werden geselecteerd, zijn 

allemaal zeer verdienstelijk en behalen 

mooie examenresultaten. Maar vooral to-

nen ze, ondanks grote moeilijkheden in 

hun dagelijks leven,  de bereidheid om te 

leren. Bovenop het schoollopen oefenen 

ze een baantje uit om hun ouders toe te 

laten het gezin eten te geven. Sommigen 

moeten bovendien elke dag een lange weg 

naar school afleggen om er les te volgen. 

Voor velen geldt bovendien dat ze thuis 

hun jongere broers en zussen een handje 

moeten toesteken. 

Afhankelijk van uw middelen kunt u kiezen 

voor een peterschap van een kind in de 

lagere school of een adolescent in het mid-

delbaar of hoger onderwijs. Wie zich niet 

meer dan één jaar kan/wil engageren zijn 

er de groepspeterschappen (school, klas, 

weeshuis…enz.). Weet dat elk geholpen 

kind ook een gered kind is: het gaat naar 

school gaan, zal indien nodig de nodige 

zorg ontvangen, zal een diploma behalen 

en werk vinden in eigen land. Omdat de 

steun aan een kind de ouders toelaat de 

schoolkosten te verdelen, kunnen ze  elk 

van hun andere kinderen de kans geven 

om school te lopen. 

Tenslotte, vergeet niet dat A.M.I.E. nu bij-
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 - un mouvement de fraternité universelle au service des plus démunis, surtout des enfants. 

 - une oeuvre humanitaire qui agit sans bruit, mais rapidement et efficacement, au coeur de la misère, là où travaillent  
               quotidiennement nos responsables sur place. Elle n’est influencée par aucun groupe de pression, aucun régime, aucun Etat. 
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  - 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; 
  - geeft als organisatie de voorkeur aan concrete hulp aan concrete personen.  
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gangsperiode optimaal ondersteunden. 

U hebt vorig jaar dus de digitale tour 

van alle comité-verantwoordelijken 

gedaan.  Wat is je daarbij het meest 

opgevallen. 

Diane : Het was voor mij een waar 

genoegen om met elke comité-

verantwoordelijke contact te hebben 

en zo de historiek van elk comité te 

ontdekken en om te begrijpen waarom 

de huidige projecten in deze landen 

Diane, bijna een jaar geleden nam U 

de fakkel over van Xavier als voorzit-

ster van AMIE.  Wat zijn je eerste er-

varingen? 

Diane : Het was voor ons allemaal een 

bijzonder jaar, met volledige digitale 

bijeenkomsten, waarbij we ook niet de 

gebruikelijke fondsenwervende acti-

viteiten konden orga-

niseren.  Desondanks 

hebben we gezien dat 

onze weldoeners ve-

renigd zijn gebleven, 

en de verschillende 

projecten en comité’s 

zijn blijven ondersteu-

nen.  Daarvoor bedan-

ken we hen van 

harte !  Het was zeker 

een atypisch jaar om 

het voorzitterschap 

over te nemen.  Maar 

gelukkig hebben we 

Xavier en Christian gevraagd hun bes-

tuursmandaat nog een jaar te verlen-

gen, zodat ze mij tijdens deze over-

zijn ontstaan.   

Ondanks de verschillende invalshoe-

ken, zijn deAMIE-waarden duidelijk, en 

worden ze door iedereen gedeeld : 

- Transparantie 

- Alle fondsen die door onze wel-

doeners worden geschonken, gaan 

integraal naar onze partners 

- Onvergoed vrijwilli-

gerswerk ; zelfs bezoe-

ken ter plaatse wordne 

met eigen middelen ge-

financieerd. 

Ons objectief blijft dit  

bevoorrecht contact 

met onze weldoeners te 

behouden, de integriteit 

te verzekeren, en ons 

netwerk van contactper-

sonen ter plaatse te on-

dersteunen.  Zij zijn de 

troeven om onze projec-

ten ter plaatse tot een goed einde te 

brengen. 

Vervolg volgende pagina 

Zoals het er nu naar uitziet zal er ook dit jaar geen mogelijkheid zijn om elkaar fysisch te ontmoeten op de jaarlijkse 
algemene vergadering.  Daarom trokken we voor Ons Krantje op een digitale manier naar West-Vlaanderen en Brus-
sel , waar onze voorzitster Diane en onze penningmeester Stefaan reeds een eerste terugblik gaven over 2020, en ook 
2021 positief  zien evolueren.  



Stefaan: Er is enerzijds uit onze reserves 

geput om Covid kosten te helpen dek-

ken : bijna 8k€.  Daarnaast heeft Covid 

ook lokale werking en bronnen van lo-

kale inkomsten verstoord.  Daardoor 

hebben we de activiteit van pater Pol in 

Kinshasa ongeveer 30k€ meer steun 

gegeven dan in andere jaren.  Het is ui-

teraard belangrijk deze moeilijke perio-

de te helpen overbruggen.  En verder 

werd ook een deel van de steun die we 

krijgen van het Koning Boudewijnfonds 

(2.5k€) ingezet om Covid te bestrijden. 

Hoe zijn de vooruitzichten voor 2021? 

Stefaan: Het is uiteraard bemoedigend 

vast te stellen dat donateurs ook vorig 

jaar 'aan boord' bleven.  Zij zijn duidelijk 

al lang overtuigd van onze aanpak ter 

plaatse, en waarschijnlijk ook blij dat 

meer dan 98% van de giften ook ter 

plaatse toekomt.  We gaan er in het Be-

stuur van uit dat er in 2021 geen grote 

verschuivingen in die steun zullen zijn.  

Hopelijk kan de lokale werking goed 

hernemen, en vindt men bij mekaar 

hoop om voorbij verlies en tegenslag 

Stefaan, 2020 was een moeilijk jaar, niet 

alleen voor ons, maar zeker ook voor onze 

partners.  Hoe zat het financieel?  Bleven 

onze weldoeners ons trouw? 

Stefaan:  Dat is inderdaad zo gebleken : het 

totaal van giften en van wat via acties inge-

zameld werd zit ook in 2020 op het hoge ni-

veau dat we nu al 10 jaar aanhouden.  Vorig 

jaar werd ruim 430k€ ingezameld en we 

hebben daar eind februari 850 fiscale attes-

ten voor mogen versturen. 

Zijn er nieuwe projecten bijgekomen het 

voorbije jaar? 

Stefaan: De recentste nieuwe activiteiten bij 

AMIE zijn : individuele peterschappen in Ma-

dagascar, betrouwbare energievoorziening 

met zonnepanelen voor ziekenhuizen in de 

buurt van Kinshasa en steun voor studie van 

meisjes in Brazilië.  Samen toch ook al goed 

voor meer dan 20k€ in 2020.  Er is ook nood-

hulp geweest in het kader van tyfoon 

Vamco. 

Welke steun heeft AMIE gegeven in het ka-

der van de COVID-pandemie? 

toch toekomst te zien. 

Een zelfde vraag aan Diane, wat zijn de 

klemtonen voor het komende jaar? 

Diane: We hopen op een snelle terugkeer 

naar het normale leven, zodat we weer 

activiteiten kunnen organiseren, onze 

weldoeners kunnen ontmoeten en bezoe-

ken aan onze verschillende projecten in 

de partnerlanden kunnen organiseren.  Ik 

vind zo’n fysieke ontmoetingen met onze 

partners ter plaatse belangrijk om de mo-

tivatie van zowel onze vrijwilligers als 

weldoeners te versterken. 

We hopen ook dat onze petekinderen en 

onze plaatselijke partners, en de hele be-

volking snel toegang zullen hebben tot 

een vaccin tegen covid, en zullen ook be-

kijken of er een rol is weggelegd voor 

AMIE om dit doel te bereiken. 

Tenslotte willen we ook nieuwe weldoe-

ners aantrekken.  Aarzel dus niet om ie-

dereen die je kent over AMIE te vertellen.  

Alvast bedankt daarvoor. 

Vervolg vorige pagina 

Herstel van het sanitair in het “Petit Séminaire Collège St Martin” in Porrès (Haiti) 

 Een tijdje terug heeft AMIE 

een steun van 3000€ ge-

schonken voor het herstel 

van het sanitair in het college 

van Porrès.  Omgezet be-

droeg dat  184.500 Haïtiaan-

se gouders.  In naaststaande 

tabel krijgt U een detail van 

de gemaakte kosten. (——>) 

Het “Petit Séminaire Collège Saint Martin de Porrès / Hinche” zendt u zijn 

warme complimenten en oprechte dank en is zich bewust van u grote vrij-

gevigheid voor de kinderen in Haïti. Moge de Heer u blijven zegenen, zodat 

uw edelmoedigheid altijd tot uiting komt ten gunste van de meest kwets-

baren van zijn volk tot lof van zijn glorie. In de hoop dat de Heer je de mid-

delen geeft om ons te helpen bij het boren van putten die deel uitmaakten 

van het project en 

waarvoor wij ook 

nog steun nodig 

hebben. 

Namens het be-

stuur,  

P.DESMARAIS 

EDJODE 



Beste weldoeners, 

2020 was een moei-

lijk jaar.  Gelukkig 

bleven onze wel-

doeners onze wer-

king steunen.  De 

resultaten zijn 

weldra gekend. 

 

Intussen kregen de 

weldoeners hun fis-

caal attest reeds via 

de post toegestuurd. 

Niet ontvangen? 

Contacteer dan ste-

faan De Bondt (con-

tactgegevens op de 

laatste pagina van 

Ons Krantje onder 

comité 04). 

De effectieve leden 

werden intussen 

uitgenodigd om hun 

goedkeuring te ge-

ven over de rekenin-

gen 2020 en het 

budget 2021, alsook 

om de bestuurs-

mandaten van de 

leden van de Raad 

van Bestuur te (her)

bevestigen. 

(zie uitnodiging 

hiernaast). 

Solidair met El Carmen (Peru) En ook de Willy-Taylor Academy  in 

Gana mocht zijn deuren opnieuw 

opendoen voor alle leerlingen!  

We hopen dat al onze leerlingen de 

weg naar de schoolbanken snel te-

rug vinden. Op dit moment tellen 

we een 150 teruggekeerde leerlin-

gen. Nog een kleine 100 heeft nog 

wat overtuiging nodig. We geven 

niet op ... 

Akwaaba Asuadei Gana 



Rolstoelen voor kansarme jongeren  

terug naar hun families thuis.   

Het geluk van dit kind vergeet je nooit.  Een rolstoel bete-

kent immers een beetje meer vrijheid voor dergelijke jon-

geren.  En zelf een rolstoel bekostigen zit er voor hen zeker 

niet in … We gingen eens rondsnuffelen in de Filipijnen naar 

tweedehandsrolstoelen en ontdekten dat deze vaak aan 

woekerprijzen verkocht worden, en vaak in slechte toe-

stand waren.  

Terug in België vertelde ik het verhaal aan Elga en Gerard .  

Gerard, die jarenlang in het vak zat, heeft een goede kijk op 

het materiaal, en de juiste afmetingen en vertelde dat deze 

rolstoel niet echt was aangepast aan de behoeften  van de-

ze jongen.  Maar het feit dat we voor zo’n jongeren wilden 

zorgen, deed ook zijn 

hart sneller slaan.  En 

bij een goed glas wijn, 

kiemden de ideeën 

voor een nieuw project. 

 

Er waren immers nog 

jongeren in Bahay Ma-

pagmahal die nood 

hadden aan zo’n rol-

stoel.  En we informeer-

Balik-Bayan, of hoe tweedehandspullen in de Filipijnen geraken. 

Een balikbayan box (box ‘terug naar het vaderderland’)  is een kartonnen doos die over-

zeese Filippino’s gebruiken om goederen naar hun thuis te zenden.  Jaarlijks worden er 

naar schatting zo’n  7 miljoen dozen via de zee verzonden; een enorme steun voor de arme 

bevolking. 

Wereldwijd zijn er expediteurs die gespecialiseerd zijn 

om dergelijke dozen te verschepen.  Ook in België zijn 

er firma’s die deze boxen verzamelen, in een container 

stoppen, en zo naar de Filipijnen versturen.  Daardoor 

zijn de verzendkosten voor 

een klein pakket betaalbaar. 

 

 

De totale duurtijd vooraleer een 

doos ter plaatse is kan tot een half 

jaar duren.  Ook wij maken regelma-

tig gebruik om (vooral medische goederen en schoolmateriaal) 

ter plaatse te sturen. 

Toen we vorig jaar, net voor het uit-

barsten van de corona-pandemie, 

in de Filipijnen op bezoek gingen bij 

Bahay Mapagmahal (‘Liefdevol Te-

huis’) zagen we een jongen met po-

lio, die in dit huis verblijft en bege-

leid naar ’t school gaat, in een veel 

te kleine rolstoel.  Gelukkig hadden 

we enkele jaren geleden een rol-

stoel gekregen, en die hadden we 

naar de Fillipijnen opgestuurd.  Nu 

kwam die rolstoel écht van pas.  

Geen seconde twijfelden we om de-

ze aan die jongen te schenken.  Een 

gelukkiger kind 

heb ik nooit ge-

zien.   

Bahay Mapagmahal is een huis, gesticht 

door zuster Roos Catry – die intussen 

reeds enkele jaren terug in België is – 

en tracht minder-mobiele kinderen een 

kans te geven.  Een 20-tal jongeren wor-

den hier opgevangen.  Ze verblijven hier 

voltijds, worden er opgevangen en gaan 

naar ’t school; in de vakanties gaan zijn 

Foto 1:  sorteren en inpakken van de 

goederen 

Foto 2: doos goed inpakken met ta-

pe 

Foto 3: de container wordt geladen 

met de balikbayan-boxen 

Foto 4: geleverde dozen worden uit-

gepakt en de goederen verspreid 



Rolstoelen voor kansarme jongeren  

Cedric  Reyes werd 

pas ziek op latere 

leeftijd.  Nu kan hij 

echter niet meer 

staan, noch lopen.  

Normaal zou hij 

reeds in het hoger 

onderwijs moeten 

zitten, maar was 

helaas niet in de 

mogelijkheid om 

naar school te gaan.  

Via dit project voor-

zien wij hem van 

een rolstoel, zodat 

hij vanaf juni terug 

de lessen kan vol-

gen. 

Ook voor deze 16-jarige jongen (° 3/8/2004) zoeken we een me-

ter of peter, zodat we zorgen dat Cedric een goed diploma kan 

behalen, en zijn toekomst veilig kan stellen (50€ per maand). 

Cedric’s vader is een kleine landbouwer, zijn moeder huisvrouw.  

Hij heeft nog 2 broers en 2 zussen: Colene, Mary Grace, Gracia 

Mae en Greg. 

Trisha Jane V. Racho is 7 jaar 

oud, en heeft een hersenverlam-

ming.  Daardoor kan ze niet lo-

pen, niet spreken.  Maar horen 

en begrijpen doet ze prima. 

Haar vader Primitivo is 32 jaar, 

en verdient zijn kost met het 

verkopen van kokos-noten.  

Haar moeder Christy is 32 jaar,  

huismoeder, en zorgt voor 

Trisha. 

 

Trisha volgt geen regulier onder-

wijs, maar wordt door enkele 

leerkrachten die samenwerken 

met onze partners regelmatig 

vrijwillig onderwezen.   

Dit willen we veralgemenen, en we willen haar en haar familie 

ook een  steuntje geven om een menswaardig leven uit te bou-

wen.  Daarom zoeken we een meter of peter.  Dit is een peter-

schap van 10 jaar, aan 50€ per maand.  Regelmatig zult u een 

berichtje krijgen van je petekind. 

Wil je meter of peter worden van Trisha of Cedric, neem dan contact op met Mark Bolsens (zie achterkant Ons Krantje—Comité 06).  

        Peetouders gezocht 

den ook eens bij onze andere partners in de Filipijnen, en 

kregen al snel enkele voorstellen van kinderen die ook 

nood hadden aan een nieuw hulpmid-

del.  Gelukkig bestaat er een systeem 

van Balik-Bayan, waardoor het betaal-

baar is  om voor minder dan 100 euro 

een rolstoel vanuit België naar de Fili-

pijnen te transporteren.   

Daarom engageren we ons om in 

2021 ons rolstoelproject verder te 

ontwikkelen, en willen we zo’n 20 rol-

stoelen ter plaatse krijgen … En daar-

voor doen we ook een oproep aan on-

ze weldoeners: hebben jullie nog een  

rolstoelwagen van degelijke kwaliteit 

staan, die je niet meer gebruikt, laat 

het ons weten.  Wij komen hem wel 

ophalen, en zorgen ervoor dat hij bij 

iemand terecht komt die deze echt 

kan gebruiken. 

Natuurlijk kan je ook financieel bijdra-

gen aan dit project, en (een deel van) het transport van 

zo’n rolstoel bekostigen. 

Maar er is meer  …. Door deze contacten met 

onze partners, zijn er ook enkele van deze kin-

deren ter sprake gekomen, die ook een meter of 

peter verdienen, en zo een extra financieel 

steuntje kunnen gebruiken.  Sommigen om naar 

’t school te gaan, anderen om in betere levens-

omstandigheden te kunnen opgroeien.  Onze 

partners beloofden alvast vrijwillig te zorgen 

dan uw steun écht bij het gesponsorde kind aan-

komt. 

 

Wil je één van deze kinderen steunen of wil je 

een rolstoel schenken, neem contact op met 

Mark Bolsens (mark.bolsens@telenet.be – tel. 

0486/526.188) of met Gerard Francken (tel. 

03/666 79 54).   Alvast op voorhand dank. 



Een briefje kan wonderen doen …. 

Beste vrienden,  

 

Ik ben blij dat je onze eenvoudige kerstgroeten hebt ontvangen. Ik wilde er een met de gewone post versturen, maar beperkte ver-

plaatsingen en een zeer strak werkschema maakten het moeilijk voor mij. Wat heerlijk om een E-mail van je te lezen. Het is het he-

le jaar door behoorlijk hectisch geweest voor mij en ik heb nooit een echte rustpauze gehad. De pandemie (Covid) heeft inderdaad 

voor opschudding gezorgd en een grote verandering in het leven van velen teweeggebracht. De opening van onze scholen in juni 

tot juli zijn uitgesteld tot september. Online lessen werden gestimuleerd door de autoriteiten vanwege de toename van getroffe-

nen als de manier om de verspreiding van het virus af te remmen.  

Vanwege online lessen moesten mijn zussen en ik ons abonneren op internet. Zo lang hadden we thuis geen toegang tot internet 

of wifi. Mijn twee dochters en mijn 7-jarige nichtje hebben internet nodig en hetzelfde geldt voor mij omdat we thuis moesten 

werken. Ons eerste werk vanuit huis begon eind maart tot juni. In juni stond de werkgever toe dat het administratief personeel 

afwisselend twee of drie dagen per week een minimum werkbasis had. Dit was ook gebaseerd op het advies van de werkgroep van 

de regering.  

De kinderen volgen sinds september online lessen : een aanpassing voor mijn jonge 13-jarige dochter. Ik moet haar af en toe bege-

leiden. Reizen was ook sterk gelimiteerd binnen en buiten Metro Manilla. Het vervoer werd echt heel streng gecontroleerd waar-

door het voor iedereen moeilijk was om te reizen.  

Economisch gezien had het een grote impact op het levensonderhoud van iedereen. Veel banen gingen verloren. Ik had nog geluk, 

zelfs als mijn arbeidscontract om de zes maanden herzien wordt, worden we nog steeds in dienst gehouden. Slechts één familielid 

mocht het huis verlaten om boodschappen te doen en thuis was ik degene die hiermee bezig was. Ik ga om de twee weken naar de 

markt om verder contact te vermijden, maar ik moet van thuis te voet naar de markt en heen en terug is dat ongeveer 20 minuten. 

Gelukkig kan ik opgehaald worden met de motor (de schooldienst van onze kinderen die in de hetzelfde gebied woont als wij) op 

een plaats die is toegestaan door verkeershandhavers; anders zou het erg moeilijk zijn geweest om met al mijn boodschappen naar 

huis te lopen. Bezoeken aan familieleden zijn tot een minimum beperkt. Mijn oudere zus woont 10 tot 15 minuten bij ons vandaan, 

maar kan ons nauwelijks bezoeken. Een veel groter probleem is het bezoek aan ons moeder en twee broers die in het Noorden wo-

nen. Nu, sinds begin november is reizen gemakkelijk gemaakt, maar u moet zich registreren en je laten testen (wat zeer duur is). 

Daarom hebben mijn zussen en ik besloten om niet naar huis te gaan om kerst door te brengen, wat een traditie voor ons is. We 

vieren onze jaarlijkse familiebijeenkomst, dankzij de nieuwe technologie, nu virtueel. Maar de kinderen zijn niet tevreden. Ze ver-

langen ernaar om bij hun neven en grootmoeder (onze moeder) 

te zijn en ze willen het koude weer in het Noorden meemaken.  

Tijdens deze vakantie zijn mijn zussen thuis samen voor onze 

middernachtmaaltijd en een uitwisseling van geschenken. Over 

de hele wereld is het hetzelfde - deze ervaringen die we hebben 

worden ook door iedereen gevoeld. Wat zelfs tragisch is, zijn de 

levens die verloren zijn gegaan door deze pandemie. We hebben 

geluk en dankbaar dat we niet zijn getroffen, dankbaar dat we 

werk hebben waardoor we eten op tafel kunnen hebben. Dank-

baar dat we op onze eigen eenvoudige manier anderen kunnen 

helpen die speciaal in deze tijd in nood zijn. We blijven bidden 

dat het binnenkort zal eindigen. Het laatste nieuws geeft ons een 

update van een nieuwe soort in de omgeving van Londen, waar-

bij sommige buurlanden hun grenzen sluiten. Tenzij we allemaal 

het nieuwe vaccin krijgen - maar hoe moet het verder - ik bedoel 

de werkzaamheid van het vaccin? Laten we bidden ... Ik hoop dat 

Julie  gezondheid blijven. Mijn gebeden en liefde voor beide .. 

tot mijn volgende mail. Het allerbeste voor 2021!  

 

Veel liefde, 

Jos Cuypers, onze comité verantwoordelijke voor individuele peterschappen in Azië,  was blij toen hij onderstaande brief via mailtje kreeg  van 

de moeder van één van zijn petekinderen.  Graag laten we jullie mee genieten van de dankbaarheid die deze brief uitstraalt.   

Wens je ook jongeren een kans geven om een diploma te halen, en zelf misschien in de toekomst zo’n vreugdevol nieuws te ontvangen, neem 

dan contact op met Jos (contactgegevens: zie achterkant krantje comité 08) 



Begin maart 2011 klopten de 4 vrienden van ‘Madaquatre’ – Marie-Claire, Tho-
mas, Jean-Lou en Michelle – net terug van een reis naar Madagaskar, aan bij 
AMIE.  Het project 520 was geboren …  Bedankt AMIE ! 
 
Project ‘Brousse-school’ … een klas met ongeveer 20 kinderen, op de grond, 
zonder schoolmateriaal, … alleen een schoolbord.  Het was begin maart 2011 !  
Niemand kon zich toen voorstellen dat er vandaag 480 kinderen en jongeren op 
school zouden zijn, en dat er daardoor een andere, betere toekomst voor hen 
zou liggen !                                                       
Ook konden we ons toen niet inbeelden dat we intussen al 24 leraren aan het 
werk kunnen zetten, en – via hen – 24 uitgebreide gezinnen een beter –een 
minder slecht – leven kunnen geven. 

Niemand kon zich voorstellen dat de schoolgebouwen zo zouden evolueren dat de studenten er in prima omstandigheden kun-
nen studeren en dat er een schoolrefter zou zijn gestart die de studenten nu dagelijks een volledige maaltijd kan bieden, zodat de 
studenten de lessen kunnen volgen zonder maagkrampen of ander ongemak ! 
Niemand had gedacht dat er – op verzoek van de bisschop – een religieuze congregatie naar het dorp zou komen.  Dat één van de 
zusters de leiding over de school zou nemen, en dat de gemeente, zich bewust van de gezondheidsnoden, snel de bouw en ope-
ning van een apotheek naast de school zou toestaan. 
 
Nee, niemand kon zich voorstellen hoe dit kleine brousse-dorpje, zonder water of elektriciteit, zo zou veranderen op amper 10 
jaar tijd. 
 
De school was de start, en niemand weet waar dit prachtige initiatief gaat eindigen. 
De peetouders en vrienden van Madaquatre, die de nieuwsbrief hebben ontvangen, weten intussen dat ook het budget voor 
2021 is verzekerd.  En daarvoor willen we iedereen van harte danken.  Want zonder deze steun van zovele prachtige mensen zou 
dit project niet kunnen verdergaan.  
Het geeft moed om hoopvol verder te 
gaan ! 
 
De tijd vliegt, en nu reeds denken we 
aan het budget van 2022.  Ook nu zul-
len we niet veel fysieke activiteiten 
kunnen organiseren omwille van de 
Covid-pandemie.  Maar we laten ons 
niet verslaan !  Daarom dat we vastbe-
raden creatief  verder werken in dit 
jubileumjaar ! 

Ja, 10 jaar is het vieren waard !  En on-
danks de situatie, zullen we er alles 
aan doen om enerzijds het budget 
voor 2022 veilig te stellen, en ander-
zijds om ervoor te zorgen dat we el-
kaar kunnen terugvinden met respect 
voor de beperkingen van de Covid-
regels. 
 
We kunnen jullie nu al voorstellen om 
deel te nemen  aan de 20 km van Brus-
sel voor het project ‘Madaquatre’.   
 
En laten we eindigen met deze hoop-
volle wens aan het prachtige brousse-
schoolproject :  
‘Lang zal je leven !’.                                                                                                                  

         Project Madagascar viert 10-de verjaardag !  



Comité 23 
Project Aide Urgente Kenya 

Contact: Rob Tas, Diestseweg 95 - B-2440 Geel,  

roberttas@hotmail.com - Tel. 014/72 00 28 

Rekening: BE24 9793 2610 7638 - BIC  ARSPBE22 

----------------------------------- 

Project: Akwaaba Asuadei (Ghana) 

Contact: Joke Jaspers, Oevelseweg 14 - B-2250 Olen 

akwaaba.asuadei@gmail.com - Tel. 0472/366 578 

Rekening: BE35 9793 2610 7537 - BIC ARSPBE22 

Comité 21 

Groepspeterschappen 

  

Contact: Griet Cuypers – Van den Berge 
Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo 

jos.cuypers@icts.kuleuven.be – Tel. 016/25 31 13 

 Rekening: BE50 0003 2544 6518  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 22 

Project Happy Home Kenia 

  

Contact: Christian Vandeplas 
Rue Fond Thirion 61 – B-1410 Waterloo 

christian@vandeplas.com – Tel. 0497/52 75 42 

 Rekening: BE57 9793 2610 7335 - BIC : ARSPBE22 

Comité 00 
Projecten Madagascar :  Françoise Cauwe 

rue du Beau–site 7 – B-5340 Gesves 

francoise@amie-be.org  – tel 083/67 82 33 

Projecten  Pol Feyen: Jean Hendrikx 

Adelbert Kennisplein 2—B-2100 Deurne 

jean.hendrikx@telenet.be —tel. 0486/692.014 

Rekening:  BE22 0001 5458 3947 - BIC : BPOTBEB1 

Comité 01 
Peterschappen Filipijnen (franstalig)  

Project Free Clinic Filipijnen 

Contact: Elisabeth Carton de Tournai 
Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles 
ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89  

Rekening: BE58 0000 8955 8379  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 02 

Beroepspeterschappen Filipijnen  

(franstalig) 

Contact: Elisabeth Carton de Tournai 
Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles 
ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89  

Rekening: BE58 0000 6496 6859  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 03 

Beroepspeterschappen Latijns-Amerika 

 (franstalig) 

Contact: Diane Nadalini 
Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem 

dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301 
Rekening: BE43 0001 0342 1501  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 04 

boekhouding en algemene administratie 

adreswijzigingen 

Contact: Stefaan De Bondt 
Stampkotstraat 10 – B-8551 Heestert 

stefaandebondt@telenet.be  - Tel. 056/71 72 81 
 Rekening:  BE56 0003 2569 6088  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 05 

Peterschappen Latijns Amerika 

(nederlands) 

Contacteer: Marleen Lanckman 
Domeinstraat 69A –B-3010 Kessel-Lo 

marleenlanckman@hotmail.com-Tel  016/355077  

Rekening: BE46 0000 2467  0736 - BIC : BPOTBEB1 

Comité 06 

Beroepspeterschappen Filipijnen (nederlandstalig) 

Projecten Brazilië en Navotas-Filipijnen 

Contact: Mark Bolsens 

August Vermeylenlaan 14 – B-2050 Antwerpen 

mark.bolsens@telenet.be – Tel. 0486/52 61 88 

Rekening: BE80 0000 8577 5177  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 07 

Beroepspeterschappen Peru (nederlandstalig) 

Projetcs Amerique Latine (excl. Brésil)

Contact: Frans Parren 

Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich 
frans.parren@scarlet.be – Tel 0495/23 83 62 

Rekening: BE45 0003 2569 6189  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 08 

Peterschappen Azië 

 (nederlandstalig) 

 

Contact: Jos Cuypers 
Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo 

jos.cuypers@icts.kuleuven.be – Tel. 016/25 31 13 
Rekening: BE67 0001 7326 0487  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 09 

Sofie Daems Scholarship Program 

(Thailand) 

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

janepdaems@telenet.be –Tel. 0478/720099  

 Rekening: BE97 0003 2603 1649  - BIC : BPOTBEB1 

                   Voorzitter 

                         Diane Nadalini  

           Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem 

           dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301  

Vice-voorzitter: Xavier Votron  

Rue Pont Spilet 13, 1470 Bousvall, tel. 0475/466.985 

      xaviervotron@hotmail.com 

erevoorzitster: Thérès-Marie de Fays-Flipot 

Sociale zetel:  Oevelseweg 14, B-2250 Olen 

Comité 10 

Projet Canaan (Haiti) 

 

Contact: Diane Nadalini 
Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem 

dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301  

Rekening: BE74 0004 2523 9007  BIC : BPOTBEB1 

 

Naaststaand overschrij-

vingsformulier is ge-

schikt voor eender welke 

gift. 

  

Als U een voorkeur hebt 

wat de bestemming be-

treft vermeldt U dat best 

als mededeling. 

 

Dankjewel! 
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