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Toen Jean meer en meer verlamd raakte door de
ziekte, bezocht ik hem en begreep ik hoe
belangrijk A.M.I.E. voor hem was geworden, en
samen met zijn echtgenote Thérèse-Marie
staken ze er al hun energie in.
En zo leerde ik geleidelijk aan de organisatie
beter kennen: door de sponsoring van een
professioneel beroepspeterschap in de Filipijnen
via Élisabeth Carton, vervolgens door een
ontmoeting met Janine en Fernand Clapuyt en
ten slotte door een bezoek aan Stefaan en de
andere leden van de raad van bestuur.
Christian, velen weten dat ‘Happy Home’ een
aantal problemen heeft gekend. Gelukkig zijn
de kinderen terug in veilige handen. Wat zijn
uw ervaringen met ‘Blessed Generation’ en hoe
is de situatie op dit moment?
Christian : Inderdaad, ondanks de zeer
gestructureerde en maandelijks
gecontroleerde boekhouding, ontdekten
wij in 2017, na jarenlange feilloze werking,
dat een vertrouwenspersoon systematisch
in zijn voordeel facturen vervalste. Het
vertrouwen was gebroken. Met de hulp van
AMIE vonden we uiteindelijk een zeer goed
gevestigde Nederlandse vereniging
“Blessed Generation”. Deze vereniging was
al 35 jaren in Kenia gevestigd, had er drie
weeshuizen opgericht en primaire en
secundaire scholen. Zij zorgden voor 700
Keniaanse kinderen. Zij hebben de 32
weeskinderen van Happy Home met
enthousiasme ontvangen en onder hun
hoede genomen: huisvesting, medische
zorgen, scholing.
Thans zijn al zeventien kinderen
afgestudeerd en leven ze zelfstanding.
Vijftien kinderen lopen nog school. Twee in
een technische school, negen in de
humaniora en vijf volgen verder de lessen
aan de universiteit. Het project moet nog
enkele jaren onder de hoede van “Blessed
Generation” lopen, tot alle kinderen
afgestudeerd zijn.
Anderzijds ondersteunen we sinds enkele
jaren nog extra het onderwijs van 13 jonge
kinderen opgenomen door “Blessed
Generation”.

Christian: ”Met de hulp van AMIE vonden
we uiteindelijk een zeer goed gevestigde
Nederlandse vereniging “Blessed
Generation”.

Xavier, U hebt in 2012 de voorzittershamer van
Rob Tas overgenomen … Wat zijn de
belangrijkste vernieuwingen die je hebt
ingevoerd?
Xavier : In het tweede jaar van mijn eerste
termijn als bestuurder, in 2009 dus, werd me
gevraagd de rol van vicevoorzitter op te nemen.
In die hoedanigheid moest ik soms Rob, wiens
gezondheid niet goed was, vervangen voor
bepaalde vergaderingen van de Raad van
Bestuur of voor enkele Algemene Vergaderingen
in het klooster van de Zusters van de Jacht in
Heverlee. Het was dus logisch dat ik er in 2012
mee instemde om voorzitter van A.M.I.E. te
worden.

Mijn ambitie was om onze vereniging een
beetje te professionaliseren, gebaseerd op
een paar principes die ik in mijn leven als
bedrijfsleider had opgedaan.
Primair daarbij was de communicatie: ik
heb de hele website opnieuw ontworpen
omdat de allereerste versie maar uit een
paar pagina's bestond. Elke comité kon
haar werk beschrijven en opfrissen met
foto's. Het was een hele klus, zeker met
de problematiek van de beide landstalen
… En dat als niet IT-specialist! Daarom
ben ik blij dat Joke op haar beurt onlangs
onze site heeft opgefrist om hem
moderner en gebruiksvriendelijker te
maken.
Verder ook naar financiële transparantie: ik
heb gevraagd om, van tijd tot tijd, een
controle van de rekeningen te laten
plaatsvinden (nogmaals bedankt aan
Elisabeth) omdat ik denk dat we alle
duidelijkheid moeten geven aan onze
weldoeners over het adequate gebruik van
de middelen die 'zij' ons aanbieden.
Jaarlijks gaat er ongeveer € 450.000 over
onze rekeningen en dit is de afgelopen tien
jaar alleen maar gegroeid, ondanks de
financiële en gezondheidscrises. We zijn
allemaal vrijwilligers en we betalen zelf
onze onkosten. Maar je moet het wel
aantonen.
Ook op juridisch vlak: de nieuwe wet op de
vzw’s trad in voege, en daarvoor wilde ik
de statuten preventief herzien (met dank
aan Georges Carton voor zijn hulp). Ik
maakte van de gelegenheid gebruik om van
5 naar 7 bestuurders (max) te gaan om de
komst van nieuwe krachten aan te
moedigen. En het is succesvol geweest,
want onze raad van bestuur is verjongd en
vervrouwelijkt met de komst van Diane,
Joke en recentelijk Elga. (Er zijn nu 4
vrouwen en 2 mannen!)
Ten slotte heb ik, met de wijzigende lokale
partners die steeds meer uit het
ontwikkelingsland komen, een handvest
voorgesteld (dit was nodig voor Haïti)
waaraan zij zich moesten houden voor de
goede werking van A.M.I.E. ter plaatse. Het
idee was ook om klas- of groepssponsoring
aan te moedigen, om hun administratieve
taak te vereenvoudigen en te zorgen voor
een zekere terugkoppeling van informatie
naar Belgische sponsors.
Ik had nog steeds één doel, dat ik in een
toespraak op een AV had genoemd: onze
beweging internationaliseren of beter
gezegd banden leggen met A.M.I.E. Canada
en steun bieden aan de oprichting van
A.M.I.E. in Frankrijk. Maar helaas, dit is
niet echt gelukt. De voorzitter van A.M.I.E.Canada antwoordde, op een vriendelijke
manier, dat hij niet echt geïnteresseerd
was. De structuren in Canada zijn heel
anders zijn, men werkt er met
beroepskrachten en de budgetten zijn veel
groter.
Heb je ook nog advies voor de huidige
bestuurders?
Xavier : Ik weet dat onze Raad van Bestuur
zijn werk goed doet. Wat ik misschien wel
nog zou kunnen voorstellen: we krijgen

regelmatig vragen van andere kleine
organisaties met het verzoek tot
samenwerking. Misschien moeten we
hiervoor wel een protocol opstellen om deze
verzoeken te kaderen, met daarbij enkele
duidelijke criteria.
Ik ben ook voorstander voor de opstart van
een regelmatige audit. Ik geloof dat dit

Xavier: ”Mijn ambitie was om onze
vereniging een beetje te
professionaliseren, gebaseerd op een
paar principes die ik in mijn leven als
bedrijfsleider had opgedaan.”
steeds meer nodig zal zijn omdat het mij niet
zou verbazen als de verlenging van onze
goedkeuring bij het Ministerie van Financiën
(voor fiscale attesten) in de toekomst via een
officiële certificering van de jaarrekening
verloopt.
En misschien ook om ervoor te zorgen dat we
steeds betrouwbare vervangers vinden voor
onze lokale partners. Daarbij durf ik de vraag
opperen om deze lokale partners ook geen
minimum loon moeten krijgen voor al hun
werk. We hebben enigszins moeilijke
situaties meegemaakt (zie Happy Home),
maar stel je voor dat iemand € 20.000
ontvangt om ter plaatse te beheren (zoals in
Haïti) wanneer zijn eigen salaris slechts een
peulschil is. Is de verleiding dan niet groot
om de toevertrouwde middelen dan ook niet
deels voor zichzelf te gebruiken? Wees
gerust, ik ben zeker van de integriteit van
onze huidige lokale functionarissen (die
A.M.I.E. vanaf het begin vaak hebben
vergezeld).

En tot slot nog een vraagje voor jullie beiden
… Wat zijn jullie verdere dromen voor AMIE?

Xavier : Dat A.M.I.E. ooit als eeuweling
gevierd mag worden, en er tot dan enkele
tienduizende kansarme kinderen over de hele
wereld mogen geholpen worden.

Christian : Wel, de “jonge generatie”
beheerders neemt stilaan de plaats in van de
oude. Mag ik mijn beste wensen uitdrukken
opdat ze hun plaats vinden in de Raad van
Bestuur en dat ze met veel enthousiasme en
dynamisme de bestaande projecten
ondersteunen en succesvol nieuwe projecten
mogen uitwerken. Zo kan AMIE nog vele
jaren kinderen in nood over de hele wereld
helpen..

Bedankt aan beide !

Sanitair in Gana

“Na lang wachten tot de grond stabiel was
en de regen voorbij was (en er centen
waren) zijn we opnieuw begonnen aan de
bouw van het sanitair complex voor de
leerlingen en leraars. We hadden reeds
urinoirs voor de jongens en onze hudoachtige toiletten, maar dit leek ons niet
voldoende! We kozen voor Franse
toiletten voor de kleinsten en gewone
toiletten voor de leraars en de oudere
leerlingen. Op het laatste nippertje
beslisten we ook nog om deze allemaal op
water aan te sluiten in plaats van één
kraan buiten te voorzien. Op deze manier
gaan we sterke geurhinder kunnen
vermijden en zal het onderhoud ook
vlotter lopen. We hopen dit gebouw zo
spoedig mogelijk te kunnen afwerken.
Zoals je kan zien, is er nog wel wat werk en
kunnen we zeker nog centjes gebruiken!”,
aldus Joke, Kim en Ree in hun nieuwsbrief
rond het project Akwaaba Asuadei.

Wat kunnen we doen?
Vertel me, wat kunnen we doen met
het zicht
wat anders dan ermee te staren tot
het punt van duizeligheid.
En wat doen, vertel me, met een hand
wat anders dan ermee te strelen om
te verdoven.
Wat te doen, vertel me, met twee
ogen
wat anders dan ze laten baden tot je
verdrinkt van geluk.
En wat te doen als de liefde ons
overspoelt,
Wat anders dan luid een lied te
zingen.
Sylvie Reiff

Paralympische steun voor Rolstoelproject
1 keer goud, 1 keer zilver. Dat was het olympisch rapport 2021
in Tokio van Peter Genyn, de 44-jarige rolstoelatleet uit
Kalmthout. Het doorzettingsvermogen van deze atleet willen
wij ook overdragen aan onze jongeren in de Filipijnen die
meestapten in ons rolstoelproject.
Vandaar dat wij hoopten dat Peter
het Peter-schap wou opnemen
van dit project. Met onze
schoenen vol moed trokken wij naar hem thuis, en Peter
aanvaardde onmiddellijk. Als zijn voorbeeld van doorzettingsvermogen en optimisme een steun kan betekenen voor
rolstoelpatiënten in de Filipijnen, dan zet hij daar graag zijn
stempel onder.
“Een bewonderenswaardige prestatie .
Een enorm doorzettingsvermogen .
Een uniek voorbeeld voor velen .
Graag willen we deze positieve ingesteldheid doorgeven aan onze
jonge rolstoelgebruikers in de Filippijnen. We willen hen stimuleren
om nooit op te geven .
Maar….kracht uit te halen om door te gaan .”, aldus nog Elga
Meeusen die de contacten legde met Peter en samen het voorstel
uitwerkten.
Wij zijn alvast fier dat we zo’n topper tot onze AMIE/KULAY-familie
mogen rekenen!
Voor 100€ verzenden wij vanuit België een kwalitatieve rolstoel naar
een kind dat dit echt nodig heeft. Wil jij zo’n transport mee mogelijk
maken? Neem dan contact op met Elga Meeusen (0477/992.646) of
Mark Bolsens (0486/526.188). Voor de eerste 5 weldoeners hebben
we een speciale attentie: een handgemaakt artisanaal geschenk
(puzzel of hangertje met belletjes en vogel) gemaakt in de Filipijnen!
Bovendien zijn giften ook fiscaal aftrekbaar!

Gelukkige 90-ste verjaardag Janine!
Janine Clapuyt werd onlangs 90 jaar … Zij was jarenlang verantwoordelijke voor de
peterschappen en projecten in Haiti. Wie anders dan onze ere-voorzitster Thérèse-Marie
konden we vragen om een passend woordje neer te pennen ...
Uit het diepste van ons hart, lieve Janine,
danken we je voor alles wat je hebt gedaan
voor de kinderen van de wereld ... met de
steun van je lieve echtgenoot Fernand ...
Samen hebben jullie veel kinderen
blijgemaakt.
A.M.I.E. blijft jullie daar eeuwig dankbaar
voor.
We zingen samen met al wie je graag ziet
"Gelukkige 90-ste verjaardag mama, oma,
…”
We denken allemaal aan U, jij die A.M.I.E.
uitstraalt …

En heel onze prachtige A.M.I.E.-familie zegt graag in koor: “dankjewel Janine” …

Er is een leven tijdens en na Corona, ook in
Corona, we leren er mee leven en dat doen ook onze vrienden
in Peru al is de situatie daar véél ernstiger dan hier, zowel op
medisch als op menselijk vlak. Er overleden al zo’n 200.000
mensen aan Covid 19. Vooral de armsten worden zwaar
getroffen en dat brengt tragisch situaties mee. Zo kon een man
het lichaam van zijn overleden echtgenote niet begraven: zolang
de ziekenhuisrekening niet was betaald, werd de overledene
niet vrijgegeven. De man verkocht eerder al zijn woning om de
kosten voor de verzorging te betalen. Toch gaat het leven
verder en is het hoopvol om te zien welke activiteiten onze
vrienden in El Carmen in de afgelopen weken samen
organiseerden om elkaar te ondersteunen en die wij u middels
foto’s graag tonen.

Neen, de politie arresteerde deze kinderen niet! Integendeel, de
agenten hielpen bij een activiteit en poseren samen met de
kinderen en met Elia, onze vaste kracht, bij de diplomauitreiking.

In het Centro Cultural Afroperuano namen dames deel aan een
bijeenkomst over de rechten van werkende vrouwen. Een
activiteit in samenwerking met een andere vereniging, iets waar
wij steeds voor open staan. Het is immers slecht gesteld met de
arbeidssituatie van werkende vrouwen die al te vaak worden
uitgebuit en soms zelfs laattijdig of helemaal niet worden
betaald.
Onze 20 kleine bibliotheekjes liggen deels stil maar Elia en de
jongeren van de muziekschool zetten zich samen in om de
kinderen in afgelegen gemeenschappen toch kansen te geven te
lezen en te knutselen zoals hier in El Carmen Alto.

“En als we toch naar gemeenschappen gaan met boeken,
kunnen we de kinderen ook kennis laten maken met muziek”,
aldus Irma, en hier staan ze dus, met hun violen in het
woestijnzand!

Het bibliotheekteam organiseerde ook een activiteit in San
Régis, een ander woestijndorpje dat deel uitmaakt van El
Carmen dat wel zo’n 40 gemeenschappen telt. Voor transport
kunnen wij rekenen op pater Eliseo.

n El Carmen, Peru!
Frans Parren
De scholen blijven gesloten en geven “virtueel onderwijs” maar
hoe doe je dat als je 6 schoolgaande kinderen hebt maar geen
internet? Een onmogelijke opgave waardoor de leerachterstand
nog vergroot. Dankzij een extra inspanning van AMIE en onze
plaatselijke vrijwilligers kon dit probleem in dit gezin alvast
opgelost worden; wij installeerden internet en kochten een
goede GSM, zeker nodig in dit gezin waar 3 kinderen lijden aan
erfelijk cataract. Sorry voor de kwaliteit van deze foto maar ik
ken dit gezin goed en weet in welke moeilijke omstandigheden
zij leven, vandaar dat deze foto mij bijzonder aanspreekt en ik
heel dankbaar ben dat wij met bescheiden middelen veel
kunnen betekenen voor de toekomst van deze kinderen.
Tussen de Coronaberichten ook ander nieuws: jammer genoeg
zien meerdere meisjes zich verplicht hun studies te
onderbreken omwille van een ongeplande zwangerschap en
hypothekeren ze zo hun toekomst. Gelukkig slagen sommigen er
toch in die studies te hernemen. Zo nam Christina haar baby
gewoon mee naar de universiteit en studeerde toch af. Anderen
kunnen hun studies pas na jaren hervatten. Op de foto Mayra,
voor haar zwangerschap. Inmiddels is ze een jonge moeder die
haar baby liefdevol verzorgt en dit jaar hoopt af te studeren!
Ook in deze Coronatijden houden onze beursstudenten aan het
maandelijks contact, nu virtueel. Dat heeft het voordeel dat
schrijver dezes zelf aan de bijeenkomst kan deelnemen, heel
interessant om zo goede contacten te kunnen onderhouden en
elkaar beter te leren kennen.
Corona treft vooral economisch zwakke mensen zwaar maar de
parochie blijft bijspringen met medicijnen en voedselhulp en wij
ondersteunen hen daarbij. Het gezicht van de dame op de foto
die bevoorraad wordt door pater Eliseo zegt genoeg.

U ziet, het Corona geeft veel problemen maar onze vrienden
trachten zich aan te passen. Dankzij uw steun kunnen wij samen
mensen in nood en studerenden blijven helpen. Hartelijk dank
daarvoor! We blijven trouwens ook hier niet bij de pakken
zitten. Zo kon ik al terecht in een school om te spreken over de
samenwerking met El Carmen en werd daar hartelijk ontvangen.
Frans Parren, comité 07, die u graag bijkomende informatie
verstrekt.

Gezondheidszorg is in Peru altijd al een heikel punt maar zeker
nu in deze Coranacrisis kan die zorg de situatie niet aan. Vele
zieken worden thuis verzorgd maar er is o.a. gebrek aan
zuurstof. Het geeft dan ook voldoening als je ziet hoe onze
beurstudenten zich inzetten. Hier Ariana, afstuderend
psychologe, nu werkend in een “Posta medica”, een plaatselijk
gezondheidscentrum.

Koko Pol dankt iedereen van harte voor de wensen bij zijn 80-ste verjaardag

Beste Thérèse Marie,

Intussen ben ik al een week terug in Kinshasa.

beste weldoeners, familie en in het bijzonder het bestuur van
AMIE,

Deze week hadden de staatsexamens plaats voor de leerlingen
van het middelbaar en het beroepsonderwijs.

ik ben u heel erkentelijk voor het warme onthaal tijdens mijn
verlof in België.
Het was een speciale maand augustus waarin ik 80 jaar
geworden ben en 60 jaar Salesiaan mocht vieren.60 jaar
geleden kwam ik voor de eerste keer toe in het toenmalige
Katanga. Ik word er een beetje verlegen van.
Het was niet alle dagen rozengeur en maneschijn. Soms waren
er ook mislukkingen en fouten.
Soms moesten we kiezen: bv elke steenoven die we konden
bakken, heeft de natuur minstens

Gisteren kwam een lid van het provinciaal bestuur officieel de
18de editie van trofee Don Bosco openen, een tornooi waar
zowel voetbal, basketbal en volleybal aan bod komen. Een groot
sportfeest voor de leerlingen van Don Bosco. Dat is Tokyo, heel
in het klein, om de jeugd een zinvolle invulling van hun tijd te
geven tijdens de grote vakantie.
Dat allemaal kan dank zij AMIE en u allen.
In hun aller naam nogmaals dank u wel.
Koko Pol

10 vrachtwagens hout gekost; vandaar mijn drang om acacia’s
te planten en zo te investeren in recycleerbaar hout.
Zonder de hulp van mijn medebroeders, mijn familie, van AMIE,
van via Don Bosco en de vele medewerkers van deze stichtingen
zou ik niets hebben kunnen doen.
Heel, heel hartelijk dank aan u allen om mij te blijven
ondersteunen in de opvang van straatkinderen (Maison Papy)
en om jongeren opvoedingskansen te geven in Cité des Jeunes.

Boek over Haiti

“ Grond zonder rust. Breuklijnen in Haïtiaanse bodem”
Marleen Lanckman

Dit boek is een aanrader voor allen die zich willen verdiepen in
de geschiedenis van Haïti en die het Haïtiaans volk een warm
hart toedragen.
Marcel Catsburg, auteur, is als taalkundige afgestudeerd op
Haïtiaans Creools en heeft vijf jaar op Haïti
gewerkt. Hij doceert (internationale)
strategische communicatie aan de
Christelijke Hogeschool Ede (Nederland).
De literatuur door de auteur doorgenomen
telt zomaar tien pagina’s.
Het boek verscheen in 2019, een tweede
druk in 2021.
Het boek geeft een heel degelijke en
uitgebreide beschrijving over de (Pre)
koloniale periode, over Haïti als
onafhankelijke natie en het laatste deel gaat
over Haïti na de aardbeving en de stapstenen
naar de toekomst.
Ik heb dit boek met heel veel interesse
gelezen. De geschiedenis van Haïti grijpt de
lezer naar de keel. De verontwaardiging over
het onrecht, de corruptie, het lijden van het Haïtiaanse volk in
het verleden en tot op de dag van vandaag is immens groot.
Regelmatig moest ik het boek even aan de kant leggen om alles

wat ik las te laten bezinken. Het is onvoorstelbaar wat dit volk
geleden heeft en nog te lijden heeft.
Ik citeer de auteur: “De Sociale, economische en ecologische
kwetsbaarheid van de Haïtiaanse samenleving komt mede
voort uit al eeuwenlang bestaande scheve
internationale verhoudingen. Haïti’s lot heeft te
maken met ons leven in de westerse wereld. Tegelijk
wil dit boek een blijk van respect zijn voor de moed
en veerkracht van een volk dat zich als eerste
onafhankelijke republiek op de wereldkaart heeft
gezet en zich -against all odds- als natie staande heeft
weten houden.
Haïti is als een bamboestengel. Ze buigt mee maar
breekt niet” luidt een Haïtiaans gezegde.”
Als verantwoordelijke voor de peterschappen in
Haïti, hoop ik dat het Haïtiaanse volk, bij de recente
zware aardbeving, de nodige efficiënte steun krijgt in
de heropbouw en dat de regering haar
verantwoordelijkheid neemt en het volk niet aan zijn
lot overlaat.

Auteur: Marcel Catsburg
Uitgeverij: Aspekt; ISBN: 9 789463387378

Aardbeving Haiti

AMIE GEVRAAGD OM TENTEN EN LAMPEN OP ZONNENERGIE

Beste peetouders,
Beste weldoeners en sympathisanten van A.M.I.E.
Barsten in de
muren, ingestorte
daken, verwoeste
huizen … Veel
gezinnen verloren
alles in Haiti tijdens
de aardbeving van
14 augustus. Een
zware beving van
7,2 op de schaal van
Richter die vooral
het zuidwesten van
het land deed
beven.
Het epicentrum lag
een paar kilometer
ten oosten de stad Les Cayes in het zuidwestelijke
departement, waar A.M.I.E. heel wat petekinderen
ondersteunt. De zusters van Cayes en Béraud vragen dringend
om tenten zodat we de meest kansarmen mensen, die
momenteel in open lucht slapen en dat terwijl het
orkaanseizoen volop woedt, kunnen ondersteunen.
A.M.I.E. vroeg via zijn contacten om enkele tenten van 16m² te
sturen, ideaal voor dergelijke rampsituaties. Ze bieden telkens
onderdak voor zo’n 10 personen. Elke test kost 300 euro,
inclusief verzendkosten. We willen ook lampen op zonneenergie toevoegen zodat er ook licht is, en minimale energie
voor het opladen van telefoon en computer.
Het aantal tenten dat
we kunnen sturen,
hangt ook af van de
vrijgevigheid van de
A.M.I.E.-weldoeners.
De zusters zullen
deze tijdelijke
woningen
toevertrouwen aan
de armste gezinnen
die alles verloren
hebben, en dit
onafhankelijk of het
kind gesteund wordt
of niet door een
peetouder.
We kregen een bericht van zuster Carmelle, onze
verantwoordelijke in Les Clays, die ons om de tenten vroeg:
“We zijn vooral blij dat we geen dodelijke slachtoffers hebben!
God zij dank! Dus ook alle petekinderen zijn gezond en wel!
Vele families hebben wel hun huis verloren. Dat is zo voor
Dienica, Rose Carlan en Lorenza, om er maar een paar te
noemen”
Onder de Haïtiaanse bevolking zijn er 2189 doden, 12268

gewonden en nog 332 vermiste personen.
Zuster Carmelle vertelde ons ook over haar gemeenschap en
hun scholen. “Ja, ook wij zijn zwaar getroffen door de
aardbeving van 14
augustus. Al onze
plaatsen waar we actief
waren zijn getroffen.
Zelfs de 2 huizen, die
net herbouwd zijn,
vertonen grote barsten.
Ook onze scholen zijn
niet gespaard gebleven.
Enkele zijn volledig
ingestort, anderen
hebben grote scheuren.
Ook onze apotheek in
Maniche (één van de
zwaarst getroffen
gemeenten) is volledig
kapot.”
Van zaterdag tot maandag verbleven de zusters in de
openlucht, op de binnenplaats van de pastorie.
“Maandagmiddag zijn we dan naar Béraud gereisd, waar
ongeveer 60 petekinderen verblijven. Daar is er ook een
diefstal gebeurd in het schoolgebouw. Aan de peetouders:
sorry, maar we hebben momenteel geen internet. Daardoor
zijn de brieven van de petekinderen nog niet toegestuurd. Ik
doe het zodra ik kan!”
En, zo eindigt het berichtje van zuster Carmelle: “De
verwoesting in bepaalde districten van Les Cayes en zijn
buurgemeenten is echt aanzienlijk. De autoriteiten schatten
dat er 54.000 huizen
volledig zijn veroest, en
77.000 gebouwen
zware schade hebben
geleden. Het wordt
nog een tocht van
lange adem om dat
allemaal terug op te
bouwen!”
U kunt helpen door
een gift op de rekening
van A.M.I.E., van
comité 03 (projecten
Haïti)
BE43 0001 0342 1501,
met als mededeling
‘Aardbeving Haïti ‘ .
Dank voor de steun. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen
met onze A.M.I.E.-verantwoordelijken Michèle en Nicolas
Krzemien (0033 630 8201 66)

Comité 00

Comité 05

Comité 10

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

Peterschappen Latijns Amerika
(nederlands)
Contacteer: Marleen Lanckman

Projet Canaan (Haiti)
Contact: Diane Nadalini

Domeinstraat 69A –B-3010 Kessel-Lo

Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem

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

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

Rekening: BE74 0004 2523 9007 BIC : BPOTBEB1

Comité 01

Comité 06

Comité 21

Peterschappen Filipijnen (franstalig)

Beroepspeterschappen Filipijnen (nederlandstalig)
Projecten Brazilië en Navotas-Filipijnen

Groepspeterschappen

Project Free Clinic Filipijnen

Contact: Mark Bolsens
Contact: Elisabeth Carton de Tournai

August Vermeylenlaan 14 – B-2050 Antwerpen
mark.bolsens@telenet.be – Tel. 0486/52 61 88
Rekening: BE80 0000 8577 5177 - BIC : BPOTBEB1

Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles
ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89
Rekening: BE58 0000 8955 8379 - BIC : BPOTBEB1

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 02

Comité 07

Comité 22

Beroepspeterschappen Filipijnen
(franstalig)

Beroepspeterschappen Peru (nederlandstalig)

Project Happy Home Kenia

Contact: Elisabeth Carton de Tournai

Projecten Latijns-Amerika (excl. Brazilië)
Contact: Frans Parren

Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles

Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich

Contact: Christian Vandeplas

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

Rue Fond Thirion 61 – B-1410 Waterloo
christian@vandeplas.com – Tel. 0497/52 75 42
Rekening: BE57 9793 2610 7335 - BIC : ARSPBE22

Comité 03

Comité 08

Comité 23

Beroepspeterschappen Latijns-Amerika
(franstalig)

Peterschappen Azië
(nederlandstalig)

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

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

Rekening: BE58 0000 6496 6859 - BIC : BPOTBEB1

Contact: Diane Nadalini
Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem
dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301
Rekening: BE43 0001 0342 1501 - BIC : BPOTBEB1

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 04

Comité 09

boekhouding en algemene administratie
adreswijzigingen
Contact: Stefaan De Bondt

Sofie Daems Scholarship Program
(Thailand)
Contact: Jan en Mieke Daems

Stampkotstraat 10 – B-8551 Heestert

Wissenstraat 15 – B-3200 Aarschot

stefaandebondt@telenet.be - Tel. 056/71 72 81

janepdaems@telenet.be –Tel. 0478/720099
Rekening: BE97 0003 2603 1649 - BIC : BPOTBEB1

Rekening: BE56 0003 2569 6088 - BIC : BPOTBEB1

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

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

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

Dankjewel!

