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Over enkele dagen, meer bepaald op
zondag 28 april, houden we onze 43ste
Algemene Vergadering. Meestal zijn er Dit nummer van “Ons Krantje” is voor een
ongeveer vijftig leden aanwezig of groot deel gewijd aan de peterschappen. U
vertegenwoordigd. Dit is relatief gering in bent vertrouwt met onze grote en kleine
vergelijking met een paar duizend projecten die jaar na jaar doorgaan en pas
sympathisanten en honderden trouwe stoppen wanneer hun doel gerealiseerd is.
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opbrengst volledig in El Carmen werd geïnvesteerd. Op
financieel vlak waren dat gouden tijden. Toen de toestand
geleidelijk aan verbeterde, is overgeschakeld naar meer
structurele hulp. Zo werden in scholen verbeteringswerken
uitgevoerd, computers geplaatst en vormingssessies
georganiseerd. De bouwgroep van de Limburgse Technische
scholen bouwde in 1998 een socio-educatief centrum en het
doet mij bij ieder bezoek deugd te zien hoe vaak dat wordt
gebruikt. Pater Brouns wordt in El Carmen nu nog op handen
gedragen. Waar ik eerst dacht dat dit vooral omwille van zijn
economische steun was, besef ik nu dat het om meer gaat en
dat ook zijn voorleven en zijn menselijke betrokkenheid en
geestelijke bijstand hem veel waardering en respect bezorgden.
Toen onze eigen missionaris als 80-jarige in 2001 naar België
terugkeerde, bleef ik verder werken met de mensen die hij
vormde en met zijn opvolgers, paters Combonianen, leden van
een Italiaanse missiecongregatie. Eerst met de Italiaanse pater
Lorenzo en de Spaanse pater Esteban en daarna met Afrikaanse
priesters zoals de Congolese pater Ferdinand en nu met pater
Eliseo uit Togo. Dat vraagt telkens weer aanpassingen maar tot
nu toe slagen we er telkens in elkaar te begrijpen en goed
samen te werken. “Samen onderweg” is dan ook het motto.

Hoe is de actuele situatie in El Carmen?
In het 30 km lange El Carmen leven zo’n 13.000 mensen,
verspreid over een 40-tal gemeenschappen en dit vaak in
moeilijke omstandigheden. In het kader van de landhervorming
van generaal Velasco in 1969 werden eigendommen van
haciënda’s verdeeld in percelen van ongeveer 4 ha. Sommige
families hebben het hun toegewezen perceel kunnen behouden
en telen vooral mais en katoen. Vele families zagen zich
gedwongen hun verkregen eigendom te verkopen omdat zij de
jaarlijkse hypotheek voor zaaigoed en meststoffen en de kosten
voor water en machines niet konden aflossen en werken nu
weer als seizoenarbeider in dienst van grote
landbouwbedrijven op percelen die een tijdje hun eigendom
waren.
In Peru zijn weinig sociale voorzieningen. De medische zorg is
sterk geprivatiseerd en geconcentreerd in Lima en daardoor
vaak moeilijk toegankelijk voor kansarmen. Zo vergezelde ik
een jonge vrouw naar een kankerkliniek in Lima, een reis van
zo’n 5 uur. Ter plaatse bleek na aanschuiven in een zeer lange
file dat ze na 5 minuten, nodig voor een bloedafname, de
terugreis van weer 5 uur kon ondernemen om twee dagen later
te moeten terugkeren, om de uitslag te vernemen en verdere
onderzoeken te ondergaan. We zijn nu 2 maanden verder maar
die onderzoeken zijn nog niet afgesloten.
Vooral het hoger onderwijs is sterk geprivatiseerd. Zo zijn er in
de op 20 km afstand gelegen stad Chincha enkel dure privéuniversiteiten. Alleen al het maandelijks te betalen bedrag

overtreft vaak de helft van het minimuminkomen, dat vele
gezinnen zelfs niet krijgen. Op bezoek bij oud-leerlingen in
Colombia leerde ik in drugstad Cali een Vlaamse priester
kennen die studiebeurzen verstrekte. Dat inspireerde mij en na
enig zoeken kwam ik in contact met AMIE vzw. Na toelating van
de bisschop van Ica stond wijlen Jean Flipot mij toe met AMIE
samen te werken, eerst via comité 06 met Jos De Maeyer en
vrienden en nu via comité 07 en daar ben ik Jean Flipot en Jos
dankbaar voor. Onze eerste plaatselijke verantwoordelijke was
de Italiaanse pater Lorenzo. Toen die vertrok, wilde hij het
project stopzetten, denkend dat niemand de
verantwoordelijkheid zou kunnen opnemen maar ik vond Edith,
een Peruviaanse psychologe uit Lima bereid deze taak op zich
te nemen en nu is Ana, psychologe uit El Carmen,
verantwoordelijk. Gemakkelijk is het niet maar dankzij die
studiebeurzen kregen heel wat jonge mensen uit El Carmen
kansen om af te studeren als verpleegster, landbouwingenieur,
tuinbouwtechnicus, boekhouder, psycholoog. Ik ben bijzonder
fier op de eerste 2 Afromeisjes die dankzij een beurs van bij ons
het diploma van technisch ingenieur behaalden. Minpunt is dat
er meisjes afhaken wegens een ongeplande zwangerschap.
Ook in Peru werd virtueel onderwijs ingevoerd en dat is een
probleem voor minderbegoeden die doorgaans niet over
internet beschikken waardoor de kloof tussen de verschillende
bevolkingsgroepen vergroot. Mede dankzij een via AMIE
verkregen subsidie van het door de Koning Boudewijnstichting
beheerde “Fonds Baron Jean Charles Velge”, kochten wij
laptops aan die deels bij families met veel schoolgaande
kinderen werden geplaatst en die deels in lokalen van het CCA
en van de parochie, ter beschikking van studerenden staan
waardoor ook minderbegoeden toch virtueel onderwijs kunnen
volgen. Ook de vergaderingen met de studenten gebeuren nu
virtueel: voor hen op zondagavond om 19u en voor Frans is dat
-gezien het tijdsverschil- maandagmorgen om 2u.
Namens “Solidair met El Carmen” werk ik intens samen met het
“Centro Cultural Afroperuano San Daniel Comboni” dat recent
zijn 15de verjaardag vierde. Ik ben socius van het CCA en zet me
enthousiast in voor de muziekschool en bibliotheek vanwaar
zo’n 20 kleine bibliotheekjes worden aangestuurd en die heel
wat vormende activiteiten organiseert. Ook ondersteunt
“Solidair met El Carmen” de parochie die voedselhulp verstrekt
en flessen zuurstof aankoopt om ter beschikking te stellen van
mensen zich thuis in leven trachten te houden. Wij bezorgden
de vrijwillige verpleegsters beschermende kledij.
Je bezoekt regelmatig de projecten in El Carmen. Vind je dat
belangrijk en krijg je je dagen daar goed gevuld?
Zelf vind ik het eigenlijk noodzakelijk ter plaatste te gaan om de
mensen, hun leefomgeving en plaatselijke cultuur te leren
kennen en hen zo beter te begrijpen en beter met samen te
werken. Ik bezoek El Carmen dan ook al zo’n 30 jaar en had ook
dit jaar het geluk in de periode maart/april daar te verblijven,
zoals steeds inwonend bij de paters wat een goede
communicatie en samenwerking bevordert. Het zijn steeds
drukke, goedgevulde dagen zodat ik ’s avonds vaak te moe ben
om nog te schrijven. Er zijn de vele contacten en vergaderingen,
de bezoeken aan studenten en ouders, overleg met het CCA en
met andere instanties, bezoeken aan een aantal van de 40
gemeenschappen, soms te voet. Ook praktische en technische
probleempjes oplossen, individuele problemen bespreken en
tevens het thuisfront van informatie trachten te voorzien, o.a.
via de Facebookpagina “Solidair met El Carmen”. Zelf vind ik
zo’n bezoeken een meer dan waardevolle aanvulling op de
dagelijkse internetcontacten en dus zeer belangrijk.

Tijdens al die activiteiten maak ik ook veel foto’s voor het
andere luik van onze werking: mensen bij ons in het noorden
informeren over de toestand in het zuiden. Met die foto’s stel
ik dan een PowerPointpresentatie samen die ik in scholen,
parochies of bij mensen thuis
kan tonen. Daarbij is er ook
aandacht voor de Duurzame
Ontwikkelings-doelstellingen
die de Verenigde Naties voor
2030 vooropstellen. Als we
bijvoorbeeld in El Carmen iets
kunnen doen aan al dat
plasticafval dat zomaar in de
oceaan wordt gedumpt,
beperken we de groei van die
eilanden van plastiek in die
oceaan, wat hun maar ook ons
eigen leefmilieu ten goede
komt. Het zijn heel intense
dagen en op advies van pater
Brouns heb ik heb ook geleerd op het einde van ieder verblijf
enkele dagen uit te trekken om te reizen, iets waarvan ik eerst
dacht dat ik daar eigenlijk geen tijd voor had. Doorgaans bezoek
ik dan ook een ander project; je kan maar van elkaar leren.
Je bent ook bezig met een nieuw project in samenwerking met
een andere vzw uit Limburg. Kun je daar wat meer over
vertellen?
Met “Los Gorriones vzw”, een vrijwilligersorganisatie met veel
ervaring in Peru, willen wij samen met de initiatiefnemers uit El
Carmen een nieuw project opstarten dat van voortrekker
Norma de naam “Una caricia por el corazón”, vrij vertaald “een
streling voor het hart” kreeg. Het betreft de uitbouw van een
centrum waar gehandicapte kinderen terecht kunnen en een
vorm van therapie kunnen krijgen. Nu leven vele van die
jongeren soms met enige schaamte wat in huis verborgen en
blijven zij al te vaak verstoken van medische zorg en van
onderwijs zodat zij de talenten en mogelijkheden die zij hebben
niet kunnen ontwikkelen. De parochie stelt ons een prachtig
gebouw ter beschikking waar nu lokalen worden ingericht om
deze kinderen op te vangen en ze basistherapie waaronder
kinesitherapie en logopedie te geven.
Wij willen er ook de ouders samenbrengen en informeren over
de mogelijkheden die er voor hun kinderen zijn. Momenteel
maken een 30-tal families deel uit van de groep die maandelijks
bij elkaar komt. We zitten nog in de voorbereidende fase en
denken na of het mogelijk is een vorm van studiebeurzen voor
gehandicapte kinderen te organiseren om ze kansen te geven
toch een vorm van onderwijs te volgen want de hoge

transportkosten en specifieke problemen maken het vaak
onmogelijk naar Chincha, 20 km verder te reizen. Voor mij is nu
het grootste probleem mensen vinden die bekwaam zijn om
met deze kinderen te werken.
Dan is er ook het project in Cochabamba in Bolivia waar ook
gehandicapte kinderen voor therapie terecht kunnen bij de
organisatie “Solidaridad”. Tijdens mijn bezoek zag ik
schrijnende toestanden; kinderen met zeer, zeer ernstige
afwijkingen, die daar liefdevol therapie ontvangen, mede
dankzij steun van het Nederlandse prinses Lilianefonds en van
weldoeners van AMIE. Aan dit centrum is een apotheek
verbonden en kunnen hulpbehoevenden kledij krijgen die
meerbegoeden in dit centrum achterlaten.
Nog iets dat je kwijt wil aan onze lezers, Frans?
Vooreerst ben ik al onze lezers zeer dankbaar voor de
sympathie en de steun waardoor AMIE effectief kinderen kan
helpen in zovele landen. Hoe meer je vertrouwd raakt met het
zuiden, hoe meer je beseft dat we hier eigenlijk op een eiland
van weelde leven dat drijft op een zee van ellende. Dan groeit
het verlangen solidair te zijn en mensen van het zuiden kansen
te geven om zelf aan betere toekomst te werken. Je hoort wel
eens dat een project in het zuiden slechts een druppel water op
een gloeiende plaat is maar je kan een project ook zien als een
druppel olie die een hele machine op gang kan zetten...
Zelf hoop ik mij toch nog heel wat jaren te kunnen engageren
voor het zuiden en ik ben allen die het mogelijk maken dat we
jongeren kunnen laten studeren zeer dankbaar. Het
samenwerken blijft telkens een uitdaging en is niet altijd
gemakkelijk. Ook technische beperkingen en culturele
verschillen “mañana” … vragen veel creativiteit en energie maar
de resultaten zijn er. Zo studeren dit jaar twee oud-studenten
van onze muziekschool af als leerkracht muziek. Ik blijf dus
enthousiast en met veel geduld en energie samen met de
mensen van daar op weg gaan. Het maakt mij gelukkig hieraan
mee te kunnen meewerken en ik blijf mij enthousiast inzetten
om projecten en studiebeurzen, opgezet met mensen van uit
het zuiden, te ondersteunen. Een vrijwilligersorganisatie zoals
AMIE geeft hoop, levert daadwerkelijk geweldig werk en
ondersteunt kleinere organisaties, ik ben blij dat ik daaraan kan
meewerken en dank voor het vertrouwen dat ertoe leidde dat
ik als nieuw lid in de raad van bestuur ben opgenomen.
Nogmaals, ik denk vaak aan onze sympathisanten en
weldoeners en ben ze zeer dankbaar en als ze meer informatie
willen, kunnen ze ook steeds bij mij terecht of wil ik hen huis
bezoeken.
Frans Parren, comité 07, https://www.facebook.com/
lcarmenperu

Na de covid-periode: de Algemene V
De AV van onze vereniging AMIE werd gehouden op zondag 24 april 2022 in de lokalen
van het vormingscentrum Don Bosco, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee. De
vergadering werd om 14h15 geopend door de voorzitster Diane Nadalini en begon met
de lezing van de dagorde. Er werden geen bijkomende onderwerpen gevraagd.
Er waren 38 effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd. Daarnaast waren er ook
nog enkele sympathisanten.
De voorzitster bedankte alle aanwezigen en al degenen die zich een jaar lang hebben
ingezet opdat AMIE haar missie zou kunnen voortzetten ten bate van de behoeftige
kinderen van de Derde Wereld.
Stefaan, onze schatbewaarder stelde de rekeningen 2021 voor : € 407 763 aan
inkomsten en € 392 549 aan uitgaven, waarvan € 175 629 steun voor de peterschappen
en € 207 993 steun voor de projecten.
Daar een aantal geplande uitgaven uitgesteld werden wegens Covid-19 en de daardoor
moeilijker omstandigheden ter plaatse werd minder uitgegeven dan voorzien in het
budget van 2021.
De lopende kosten (postzegels, bankkosten, en andere diverse kosten) zijn conform met
ons doel, maar bankkosten en kosten voor postzegels lopen wel hoger op dan voordien.
Het saldo van onze rekeningen eind 2021 bedroeg € 465 792 tegenover € 450 578 een
jaar voordien.
Het budget 2022 werd ook voorgelegd: het voorziet € 369 775 aan inkomsten en € 430
250 aan uitgaven.
Onze voorzitster Diane stelde Frans Parren voor die zich kandidaat stelt als bestuurder.
De AV werd gevraagd de rekeningen te valideren, kwijting te geven aan de bestuurders
en te stemmen voor de aanstelling van Frans Parren als bestuurder.
De effectieve leden, aanwezig en vertegenwoordigd, stemden unaniem positief op alle
punten (38 stemmen) omtrent de rekeningen, de kwijting aan de beheerders en het
nieuwe mandaat.
Tot Slot luisterde de AV naar Nicole De Clercq die het project ZOODO voorstelde.
ZOODO ondersteunt onderwijsprojecten in Burkina Faso. ZOODO helpt meer leerlingen
naar het secundair onderwijs , biedt steun voor de zesdejaars basisonderwijs en geeft
ook hulp voor betere uitrusting voor de basisscholen van Sig Noghin en Koudyiri. Met
dank aan alle organisatoren.

Vergadering kon weer echt doorgaan

Madagaskar

Reiservaringen van Madequatre

Michelle Charlot-Ramon

Filipijnen

Onze partners aan het woord: vandaag Ma chona

In ‘Ons Krantje’ willen we de komende edities ook graag ruimte maken om onze partners in de verschillende landen beter te leren kennen.
Daarom dat we hen een aantal vragen toestuurden … Als eerste in de reeks laten we Ma Chona aan het woord … Zij is in Cebu (Filipijnen) de
motor achter onze AMIE-programma’s. Een vrouw uit de duizend. Zijzelf vocht hard om haar onderwijs-diploma te behalen, werd achteraf
directrice van een school in San Fernando, en is inmiddels regio-directrice in Cebu .

Wat heeft je ertoe aangezet om je in te zetten
voor je medemensen?
Mijn persoonlijke ervaring als jobstudent
herinnert me er altijd aan hoe ik tegen
armoede vocht om mijn studie voort te zetten
en af te studeren aan de universiteit als
leerkracht.
Met een lege maag naar school gaan, geen
budget voor schoolprojecten, een eind moeten
lopen omdat ik geen geld had voor een
busritje …
Daaraan denk ik steeds terug als ik studenten
zie die het moeilijk hebben om hun studies te
betalen. Ik zie ook vandaag kinderen die

dankbaar voor al deze geschenken.

Welke waarden deelt u?
In één woord: LIEFDE. Ik geloof dat als je de liefde
hebt, dat dan alle andere waarden zullen volgen …
Als je liefhebt, respecteer je ook de mensen. Als je
hart vol liefde is, denk je positief, heb je vertrouwen
en heb je gemoedsrust. Als er liefde is, is er geen
conflict, geen oorlog, geen jaloezie. Liefde is het
sleutelwoord. De liefde die AMIE naar de Filipijnen
brengt, zorgt ervoor dat vele kinderen en families het
beter krijgen. Elkaar liefhebben is de grootste
waarde, die niet alleen de Filipijnen, maar gans de
wereld zal verenigen.

zonder ontbijt op de schoolbanken zitten, ook

Hoe ervaar je de samenwerking met AMIE?

al zijn hun ouders hard aan het werken.

De onvergetelijke ontmoetingen met de AMIE-

Dergelijke studenten wil ik graag helpen. Ik

vrijwilligers uit België waren één van de meest

zag ook kinderen die leven in een krot, en

waardevolle momenten uit mijn leven, vooral dan in

droom ervan ook voor hen een eenvoudige

Cebu/San Fernando. Door hun steun kregen we in

studieplaats te bouwen.

onze school zeer goede beoordelingen van het

Tenslotte help ik ook graag minder mobiele

ministerie van onderwijs, waardoor we verschillende

kinderen, om voor hen rolstoelen te zoeken

erkenningen en prijzen van “Outstanding Program

zodat ze ondanks hun handicap ook van het

Implementer” kregen. Het klikte tussen ons en de

leven kunnen genieten, zichzelf kunnen

mensen van AMIE: Mark Bolsens, Elga Meeusen en

verplaatsen en buiten hun eigen slaapkamer

echtgenoot Gerard, Wilfried Michielsens en zijn vrouw

ook de zon kunnen zien!

Chris en alle AMIE-leden.

Wat stimuleert of motiveert u om zo verder te
doen?

Hoe ziet u de toekomst van uw land? Wat zijn de
uitdagingen voor nieuwe programma’s?

Mensen met een goed hart, aardig, liefdevol en

Dankzij volgehouden hulp van AMIE geven we

nederig, zorgen ervoor dat ik deze passie om

jongeren kansen, om uit de vicieuze armoedecirkel te

mensen die hulp nodig hebben, kan

breken. Vele van deze programma’s zou de armoede

voortzetten. Hun geweldige steun aan al mijn projecten bracht

moeten verminderen, en dat zou onze economie ten goede

ook grote veranderingen in het leven van arme Filipijnse kinderen

moeten komen. Het betekent ook een versterking van de

en hun families. Zo krijgen kansarmen een mooie toekomst. Het

vriendschapsbanden tussen de Filipijnen en België. Hopelijk kan

is bemoedigend dat deze Belgische sponsors zich ook – ver van

de tandem AMIE-Cebu-projecten nog lang samenwerken! Zo

hier – inzetten, Ze leerden me bedachtzaamheid, en leerde mij

kunnen we nog meer jongeren kansen geven.

hetzelfde te zijn. Ze werden meer dan vrienden, en hebben me

De komende jaren verwachten we wel nog moeilijke momenten als

veel bijgebracht.

gevolg van de covid19-pandemie.

Welk project ligt je na aan het hart?

Maar laten we vooral de hoop koesteren.

Zoals het spreekwoord zegt: “geef iemand een vis, en je hebt hem
een dag eten gegeven. Leer iemand vissen, en je zult hem een
leven lang voeden.” Dat heeft me geleerd niet zomaar iets te
geven aan de kansarme studenten. Want dan zullen ze telkens
opnieuw vragen. Maar als we ze naar school sturen, een beroep
aanleren, dan zullen ze later zelf geld verdienen en hun gezin en
anderen kunnen helpen. Daarom ben ik zo blij met het
studiebeursprogramma van AMIE. Zoals ik al zei was ik een van de
velen die ook worstelde om de nodige financiën bij elkaar te
brengen om naar school te gaan. Maar dat houdt niet weg dat ik
ook de andere projecten van AMIE in mijn hart draag. Ik ben

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

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
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!

