
kunnen ze  elk van hun andere kinderen 

de kans geven om school te lopen. 

Tenslotte, vergeet niet dat A.M.I.E. nu 

bijna 40 jaar lang het ingezameld geld 

integraal aan de kinderen overmaakt. Dit 

is mogelijk omdat we geen structurele 

onkosten 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 

Vergadering waarop u mij alle vragen kunt 

stellen die u maar wilt. 

AMIE-caal 

Xavier Votron, voorzitter 

Beste lezers, 

Over enkele dagen, meer bepaald op 

zondag 28 april, houden we onze 43ste 

Algemene Vergadering. Meestal zijn er 

ongeveer vijftig leden aanwezig of 

vertegenwoordigd. Dit is relatief gering in 

vergelijking met een paar duizend 

sympathisanten 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 

diplomaat, die bijzonder goed op de 

hoogte is van de Noord-Zuid-relaties en 

oud-ambassadeur is van België in Congo. 

Zonder twijfel zullen de recente 

gebeurtenissen naar aanleiding van de 

verkiezingen in onze voormalige kolonie, 

bij de heer M. Frank De Coninck tot 

enkele beschouwingen geleid hebben. 

Bovendien is deze grootmaarschalk aan 

het Belgisch hof voorzitter van Caritas 

International in België en actief lid in de 

schoot van de Koning Boudewijnstichting. 

Ook op dat gebied 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. 

Kinderen en jongeren die door onze 

vrijwilligers ter plaatse werden 

geselecteerd, zijn allemaal zeer 

verdienstelijk en behalen mooie 

examenresultaten. Maar vooral tonen 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 

middelbaar 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, 

A M I E c a l e m e n t  
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studentenhuis voor rolwagenstudenten en het 

daarbijhorende koor, …  Stuk voor stuk prachtige 

projecten. 

Op het einde vertelde zuster Marijo Crits me over haar 

project: Kaibigan.  Klemtoon hier ligt vooral om talentvolle 

jongeren  de kans geven  onderwijs te volgen, een diploma 

te behalen, en  via een goede job uit de vicieuze 

armoedecirkel te 

breken.  “Ook jij 

moet een 

peterschap aangaan 

voor 1 van onze 

jongeren”, 

verplichtte ze me … 

Zo kwam ik bij Jos De 

Maeyer terecht die  

verantwoordelijke 

was voor de AMIE-

beroepspeterschappen. 

Zijn er AMIE-projecten waarop je trots kunt zijn? 

Jos zocht een opvolger voor de verantwoordelijkheden van 

het ‘Comité 06’, ik stelde me kandidaat en werd steeds 

meer betrokken bij de AMIE-werking in België. 

Ik leerde ook het project ‘Free Clinic’ kennen, waar gratis 

medische zorgen wordt geboden aan onze petekinderen 

Mark, hoe ben jij bij AMIE terecht gekomen? 

Daarvoor moet ik teruggaan naar mijn eerste inleefreis in 

de Filipijnen, met de KAJ (Young Christian Workers) in 

1992.  Ik heb daar de enorme verschillen tussen arm en 

rijk ervaren, maar ook mogen proeven van de  Filipijnse 

gastvrijheid.  Ik was meteen verliefd op het land en zijn 

volk.  Een jaar later 

kreeg ik een 

verzoek vanuit Pax 

Christi voor de 

Filipijnen.  Toen 

kwam ik in contact 

met zuster Paula 

Janssen, voorzitster 

van Pax Christi 

Filipijnen.  Ik leerde 

er ook de andere 

fantastische zusters 

missionarissen  van De Jacht kennen.  Eenheid in 

verscheidenheid.  Allen waren ze bezig met hun eigen 

project: zuster Mathilde Van Kerckhoven en haar Senden 

Home, een thuis voor wees- en straatkinderen; zuster 

Valeriana Baerts en zuster Marieke Gielkens met het 

‘House with no steps’ een tehuis en werkplaats voor 

minder-valide vrouwen en mannen; zuster Roos Catry 

met haar ‘Loving Home’ en ‘Rodella on wheels’, een 

Eén van de landen waar AMIE van bij de start actief is, zijn de Filipijnen.  Onze zusterorganisatie Kaibigan 

organiseerde er peterschappen en gaf medische hulp via de free clinics.  Vandaag zijn we  nog steeds en meer dan 

ooit zelfs aanwezig met onze werking . Tijd voor een overzicht, en daarom gingen Elga Meeusen en Mark Bolsens, 

landencoördinators van de Filipijnen, samen rond de tafel zitten. 

In het voetspoor van prachtige zusters …. 



en in de krottenwijken.  De bedoeling was 

dat – na enkele jaren, wanneer de 

noodzaak en het nut duidelijk bewezen 

was– het project zou overgenomen 

worden door de overheid of een andere 

organisatie.  De free clinic in Navotas werd 

overgenomen door een franse NGO 

(‘Enfants du Monde’).  Helaas 

herstructureerde deze NGO en vielen de 

Filipijnen uit hun werking … Dr. 

Bernadette Bordador – zelf ooit studente 

via Kaibigan – zocht andere sponsors, en toen werd KULAY 

Philippines opgericht.  Het was de start van een heel mooi 

verhaal.  We wilden niet alleen de free-clinic verder 

organiseren, maar ook kansen geven aan de jongeren uit de 

barangay (wijk).  We startten peterschappen voor jonge 

straatkinderen:  lieten kleuters – die nog nooit op een 

schoolbank hadden gezeten – proeven van onderwijs via een 

pre-school, en motiveerden hen om naar de lagere school te 

gaan – we zijn nu meer dan 10 jaar actief – de oudsten volgen 

nu al middelbaar onderwijs. We hebben intussen reeds 8 

groepjes jongeren (telkens tussen de 7 en 15 kinderen) die we  

begeleiden.  Gelukkig kunnen we hier rekenen op  weldoeners 

die zo’n peterschap aangaan! 

Daarnaast ontwikkelden we binnen die krottenwijk een 

bibliotheek met een huiswerkbegeleiding, en  regelmatige 

cursus voor de ouders van de kinderen. 

Tijdens een bezoek aan een school in San Fernando(Cebu) 

maakten we kennis met de directrice en de lokale arme 

bevolking. Hun warme welkom trof ons. Na bezichtiging van de 

klaslokalen merkten we dat er een grote nood was aan hygiëne 

en verluchting . Er werden toen met de directrice direct 

afspraken gemaakt om het meest noodzakelijke te herstellen . 

Een nieuw project was opgestart. 

Al voor ons vertrek terug naar België kregen we foto’s dat het 

geschonken budget was gebruikt en alles zoals afgesproken al 

was geïnstalleerd . 

De inzet en organisatietalent ,  de zekerheid dat we een 

gerichte partner hadden gevonden in Ma Chona gaf een goed 

gevoel. Ideeën werden online uitgewisseld en samen 

besproken. Boxen met rolstoelen, materiaal ,geneesmiddelen, 

werkschoenen en kleding werden opgestuurd en door haar op 

een eerlijke manier ,in samenspraak, verdeeld. 

Na doortocht van tyfoon Odette was de schade enorm, maar 

we slaagden erin om als eerste voedselpakketten te verdelen 

onder de bevolking. 

Recent werden ook alle daken van de school hersteld. 

Zo te horen loopt het blijkbaar allemaal op wieltjes? 

Dat is misschien een beetje te optimistisch … Vooral Corona 

heeft roet in het eten gegooid … De jongeren kunnen al 2 jaar 

lang geen face-to-face onderwijs volgen, en zijn – net als in 

België – op afstandsonderwijs aangewezen.  Helaas beschikken 

de arme families hier niet over een  internetverbinding, zodat 

de meeste ouders wekelijks om een papieren pakketje 

huistaken met leerstof naar school moeten.   

We probeerden daar ook iets aan te doen, maar 

moeten  ook werken vanop afstand … En dan 

bots je ook wel op de cultuurverschillen.  We 

stuurden  enkele computers op, en vroegen de 

verantwoordelijken ook om voor het wijk-lokaal 

een internetverbinding aan te schaffen.  En dan 

is er iets als de ‘manyana’-mentaliteit, waardoor 

alles zo lang duurt … Na een kleine 2 jaar zijn we 

er uiteindelijk in geslaagd om dit te realiseren, 

maar ervaren nu weer problemen omdat er niet 

de nodige kennis aanwezig is om deze computers te beheren …   

Een ander voorbeeld is het schoolmeubilair dat we 2 jaar 

geleden aankochten, net voor de corona-periode.  Het heeft tot 

december geduurd vooraleer dit werd geleverd, en vandaag 

staat het nog steeds ongebruikt in onze 3 klaslokaaltjes.  Maar 

er is hoop … Vanaf juni mag - met aanvang van  het nieuwe 

schooljaar - de school heropenen, en zullen de schoolbankjes 

eindelijk gebruikt worden. 

En zijn er nog andere projecten? 

Bij mijn jongste bezoek aan de Filipijnen, nu  2 jaar geleden, 

ging ik naar het project ‘Loving Home’ van zuster Roos Catry, 

( intussen reeds enkele jaren terug in België )  Ik had een 

rolstoel gekregen van een weldoener, opgestuurd naar de 

Filipijnen en ging deze daar afleveren.  Het geluk dat ik toen zag 

op het gezicht van die jongen doet me nog steeds glimlachten!  

Een rolstoel betekent immers voor minder-mobiele mensen 

een wereld van verschil, tussen steeds binnen op dezelfde 

plaats  zitten, of  naar buiten kunnen en deelnemen aan het 

normale leven … Ik leerde toen dat er zeer veel jongeren zijn 

zoals Edson.  Samen met onze partners ter plaatse zijn we 

gestart met het bezorgen van rolstoelen aan jongeren die deze 

anders echt niet kunnen betalen … Een project dat ook de 

komende jaren zeker nog zal blijven bestaan, en waarvoor alle 

hulp welkom is .  Gelukkig kan ik daarbij rekenen op Gerard, die 

technisch onderlegd is in de materie! 

Een van die jongeren die we  een rolstoel bezorgden was 

Cédric.  Helaas, door de blokkade met een boot in het Suez 

Kanaal, kwam deze rolstoel 3 maanden later  dan gepland aan  

…  de toestand van Cédric was intussen zo erg verslechterd, dat 

we dringende medische zorgen moesten toedienen … Helaas, 

een maand later is hij  overleden … hadden we maar wat sneller 

de juiste analyse kunnen maken … Dat zijn dan verhalen die pijn 

doen, en waarbij je de moed soms verliest. 

Maar er is terug nieuwe hoop.  Er is licht aan het einde van de 

corona-tunnel, en in juni hopen we terug naar de Filipijnen te 

kunnen reizen.  Om een 

update van onze projecten 

te maken, frisse ideeën op 

te doen en nieuwe 

peterschappen aan te 

gaan.  Weldoeners die het 

aandurven om ook een 

peterschap op te nemen, 

kunnen het nu reeds laten 

weten!  Dank daarvoor. 



 

    Onze eenvoudige boodschap van vrede ... 



Een groet van onze Keniaanse Kinderen  

Beste AMIE vrienden, 
 
Het nieuwe jaar is aangebroken. Het moment om een korte balans op te stellen over het 
reilen en zeilen van ons team Keniaanse kinderen gedurende het afgelopen jaar.  
 
Zoals u weet, zijn zij onder de hoede geplaatst van de lokale NGO “Blessed Generation 
Kenya” (BG) beheerd door een Nederlandse Vzw. Wij volgen ze allen op vanuit België, 
daarbij gesteund door een vlotte communicatie met BG. 
 

Het jaar 2021 is zeker geen gemakkelijke periode geweest.  De scholen waren nog 
gesloten en de kinderen moesten van op afstand opgevolgd worden. Het personeel van 
BG zette zich volledig in voor de ondersteuning van hun studies. In het tweede deel van 
het jaar gingen de scholen uiteindelijk geleidelijk terug open. 
 

Happy Home telde gedurende 2021, negen kinderen die hogere middelbare studies 
hebben gevolgd in Ruiru (Babu, Stephen, Moses, Ezekiel, David, Blessing, Dadi, Victor, 
Sheila).  Twee kinderen volgden de lessen in een technische school in Nyamira (David 
& Victor).  Vijf studenten volgden een universitaire cursus (Peter, Ronald, Night, 
Duncan, Rose).  Verder houden we nog contact met de 15 kinderen die al afgestudeerd 
waren en nu een zelfstandig leven leiden. 
 
Omdat onze middelen dit toelaten, ondersteunen we anderzijds sinds 2019 nog 13 
andere jonge kinderen.  Wij sponsoren ze in een Outreach Programma van “Blessed 
Generation” in Malindi (onderwijs, maar ook voeding, medische hulp en huisvesting). 
 
Ik kreeg van BG in januari een zeer uitgebreid rapport. Van ieder kind een foto, een 
nieuwjaarsbrief en hun schoolrapport. 
 

 
 
Ik wens nog al onze peters, meters en vrienden van harte een gelukkige 2022 en wil 
iedereen danken voor de gegeven steun. 
 
Christian Vandeplas. 
verantwoordelijke comité 22 

Nu laat ik het woord aan Ria Fennema (stichter en hoofdverantwoordelijke van 
BG): 
 
Met dit nieuwe jaar is het altijd goed om even te kijken naar wat verleden jaar ons 
gebracht heeft. Ondanks alle beperkingen door de pandemie kunnen we toch echt zeggen 
dat er zoveel moois is gebeurd. Zelfs zoveel dat het eigenlijk teveel is om in één brief te 
schrijven.  
Om een indruk te geven heb ik met een collega en wat mensen gevraagd, die of bij BG 
werken of mensen die daar hulp krijgen, wat zij het mooiste vonden dit jaar. En dat 
leverde het volgende mooie verhalen op … 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is geweldig dat dit jaar het de oud BG-ers is gelukt om twee keer hun oude thuis te 
bezoeken. Ik was bij een van de bijeenkomsten en wel die in Nyamira. Het is mooi om te 
zien hoe BG groeit. Het is ook mooi om nu als jongvolwassenen iets terug te kunnen doen 
met een donatie, maar ook met onze aanwezigheid. 
 
Mbondo, oud BG-er, opgegroeid in BG en werkzaam in communicatie en  administratie 
jongeren  
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 Sophie Daems Scholarship Program 

De afgelopen 2 jaar heeft de pandemie ons leven 

behoorlijk lastig gemaakt, voor de éne al wat meer 

dan voor de ander. Iedereen heeft het moeilijk 

gehad, en vooral voor de schoolgaande jeugd - van 

alle leeftijden - was het zwaar. Maar ook de rest 

van de wereld gaat gebukt onder alle mogelijke 

maatregelen tegen het virus. Zo ook in Thailand. In 

Pattaya is het gewoon rampzalig, het is een ghost-

town. Alles is al gedurende 2 jaar dicht: hotels, 

restaurants, shops en bars; en overheidssteun zoals 

wij dat kennen bestaat daar niet. Alle scholen zijn 

dicht, bijna onafgebroken gedurende deze 2 jaar, en 

dit nog tot maart 2022, wat ginds het einde van het 

schooljaar is. Er wordt ook afstands-onderwijs 

georganiseerd maar het percentage kinderen dat 

toegang heeft tot on-line lessen is miniem. Father-

Ray doet al het mogelijke om dit wel mogelijk te 

maken voor alle kinderen onder hun hoede, maar 

voor sommige – zoals de blinden – gaat dit gewoon 

niet.  

Onze 4 studenten onder het programma doen het 

ondanks al deze moeilijkheden goed. Tom had in 

mei vorig jaar zijn vierde jaar Industrial Product 

Design aan de 

Thailand 

Jan en Mieke Daems 

Rajamanagala University of Technology in Bangkok 

afgemaakt. Hij moet echter nog 2 vakken afmaken 

waarin hij omwille van de moeilijkheden met on-line 

niet geslaagd is, maar het program blijft hem 

steunen voor dit bijkomend jaar. Hij combineert dit 

met een part-time job. Amanda en Donna 

(tweelingzussen) volgen beide de richting Airline 

Business aan het International College Suan 

Sunandha Rajabhat University in Nakhon Pathom en 

zitten in het derde jaar. Hun interesse ligt vooral in 

de richting Cabin Crew Management, minder in alles 

wat met cargo te maken heeft. Ze doen het beide 

uitstekend, maar het on-line leren valt hen zwaar. 

Deer, het derde meisje, doet Dance&Drama aan de 

Chandrakasem Rajabhat University. Zij zit in het 

vierde en laatste bachelor jaar. Van zodra ze haar 

diploma heeft hoopt ze aan de slag te kunnen als 

dansleraar voor kinderen.  

Sinds 2013 bezoeken wij jaarlijks FrRay. Onze 
geplande bezoeken in 2020 en 2021 konden niet 
doorgaan omwille van Covid. Wij hopen van harte 
dat dit wel weer mogelijk zal zijn in het najaar van 
2022, om onze studenten te zien, alsook voor het 
eerst Sophie’s House in The Children’s Village. 

Van boven naar onder : Amanda, Deer, Donna en Tom  

    Afvalberg op school Congo 

Pol Feyen—Jean Hendrickx 

de studiekosten niet kunnen betalen. Je kan het een studentenjob noemen 
waarmee deze jongens hun schoolkosten betalen. Er is zoveel vraag om dit 
werk te mogen doen, dat we kinderen moeten weigeren. 

Met jongeren van de school en de jeugdbewegingen hebben we terug drie 
basketbalploegen  in competitie. Een van de straatkinderen die meespeelde 
in de film ‘Kinshasa Kids’ over heksenkinderen (https://www.youtube.com/
watch?v=uOhcgq8cNSY)  is nu hulpcoach in de basket! 

Wij worden gespaard van de Coronapandemie. Toch zijn er veel zieken en 
gebeurt het regelmatig dat we afscheid moeten nemen van jonge mensen. 
De medische kosten lopen op tot 1.000 dollar per maand. 

Heel regelmatig sterven er ook confraters en zusters 
van mijn generatie. 

Gelukkig ervaar ik elke maand nog uw warme steun, 
waarvoor heel veel dank. Onlangs heeft een 
weldoener ons geholpen met de aankoop van een 
driewielermoto die dienst doet als vuilkar. 

Van de andere kant komen er steeds meer aanvragen 
om alleenstaande kinderen op te nemen die nog 
nauwelijks toekomst hebben. Vragen die we heel 
dikwijls niet kunnen beantwoorden omdat er geen 
geld is om nog meer kinderen onder onze hoede te 
nemen. Maar ik blijf in wonderen geloven en zolang 
de gezondheid en uw hulp het toelaten, blijf ik me 
verder inzetten voor mijn pupillen.  

 
Nogmaals duizendmaal dank aan allen die ons werk mogelijk maken. 

Graag wil ik u vertellen over een project op school dat u waarschijnlijk nog niet 
bekend is. 

Dit jaar hebben we weer een toevloed aan leerlingen: 530 in de kleuterklassen, 
1834 in de lagere school, 88 in het beroepsonderwijs en 1400 in het technisch 
middelbaar. Zoveel leerlingen brengen ook een berg afval voort. Met enkele 
van mijn pupillen proberen we dagelijks dit afval te verzamelen. De 
afvalverwerking neemt heel wat tijd en man/vrouwkracht in beslag en sortering 
is een belangrijke zaak. 

We werken samen met Bopeto, een afvalverwerkende firma die wekelijks 
de plastic flesjes komt ophalen in haar vrachtwagens. Wegens de 
Chinese concurrentie maken we zelf geen plastic plaveien meer. 

Met de rest aan plastic en conservenblikken vullen we 
grote bouwzakken  die op een Europese stortplaats 
op 15 km van de school afgeleverd worden tegen 
betaling 

Het organisch afval groenten en papier) wordt verwerkt 
tot compost. Die gebruiken we als mest voor 
groenten, bananen, papaja’s, kokosnoten, coeur de 
boeuf, mango's  en maracuja's. Een 
landbouwingenieur die vroeger bij ons op school 
zat in Lukunga geeft ons goede raad. Ook afval van 
het slachthuis in de buurt halen we op tegen 
betaling. 

Door deze inspanningen blijven de terreinen van de school netjes en hebben 
we een beetje inkomsten. De jongens die in de tuin werken zijn ex-
straatkinderen of jongens uit de parochie waarvan de alleenstaande moeders 

https://www.youtube.com/watch?v=uOhcgq8cNSY
https://www.youtube.com/watch?v=uOhcgq8cNSY


                                              Lagere school—Emurua Olerai (Kenia)           

WAT EENMAAL BEGON ALS…. 

 

Wat eenmaal begon als een 

bescheiden project in Emurua 

Olerai (Kenia), nl. de bouw van 

een nieuw klaslokaal ter 

vervanging van een door 

termieten aangevreten 

klaslokaal, lijkt nu wel in een 

eindfase te zijn getreden. De 

lagere school, die in 2018 

door het ministerie van 

onderwijs erkend werd telt nu 

187 leerlingen: 102 jon-gens 

en 85 meisjes. Ten op-zichte 

van 2018 betekent dit een 

stijging van 60 leerlin-gen! 2 

leerkrachten worden betaald 

door de nationale regering, 2 door het district en 3 door de 

lokale gemeenschap. De plaatselijke verantwoordelijke, George 

Lenaai, wist ons te vertel-len dat de regering van Kenia nu ook 

(net zoals bij andere overheidsscholen) ondersteu-ning biedt 

via het leveren van ‘basismaterialen’ zoals schoolboe-ken, 

pennen, krijt en tekenmateriaal.  

Een grote vooruitgang voor 

de school is de 

stroomvoorziening via 

zonnepanelen en voldoende 

batterijen. Dat er nog aan 

de veiligheid kan gewerkt 

worden laat de foto 

duidelijk zien! Naast een 

kantoor en een lera-

renwoning, beschikt de 

school over een keuken die 

aan vernieuwing toe is. 

Omwille van de stijging van 

het aantal leerlingen moest 

men de bestaande 

klaslokalen in twee 

split-sen door een 

binnen-muur aan te 

brengen. Op die 

manier kan er in de 

6 leerjaren les 

gegeven worden. Nu 

is het wachten op de 

nodige gelden om de 

werken aan een klaslokaal in opbouw te voltooien. De gebinten 

liggen al klaar! Van zodra dit lokaal in gebruik kan genomen 

worden, kan men ook lesgeven aan leerlingen van een zevende 

jaar. Er is al een lange weg afgelegd en het resultaat mag er 

wezen!  

Waar de school nu staat is te danken aan een zeer 

geëngageerde plaatselijke verantwoordelijke die kan rekenen 

op de steun van de lokale 

bevolking, maar ook aan 

de financiële en morele 

steun die A.M.I.E. biedt. 

Maar laten we vooral niet 

vergeten dat de lokale en 

de nationale overheid zich 

verantwoordelijk weten 

voor de vorming van de 

kinderen. Dit blijkt uit de financiële en andere steun die ze aan 

de school geven. Een land in ontwikkeling moet kunnen 

rekenen op deze twee overheden. Wanneer dit niet kan dan 

kan/moet men zich de vraag stellen of financiële hulp door 

A.M.I.E. nog wenselijk is. 

Zijn er in Emurua Olerai nog verdere uitdagingen?  Zoals gezegd 

is de keuken (zie foto hiernaast) aan vernieuwing toe, moet er 

geld gevonden worden voor de afwerking van een lokaal, de 

aankoop van boekenrekken, enz… .  

Rob Tas 

 



Comité 23 
Project dringende hulp Kenia 

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) 

Projecten Latijns-Amerika (excl. Brazilië) 

Contact: Frans Parren 

Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich 
frans.parren@gmail.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  

 

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 

overschrijvingsformulier 

is geschikt voor eender 

welke gift. 

  

Als U een voorkeur hebt 

wat de bestemming 

betreft vermeldt U dat 

best als mededeling. 

 

Dankjewel! 
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