Ons Krantje
Beste vrienden,
De 100ste verjaardag van de Wapenstilstand in ‘14-‘18 wees op het offer
van miljoenen mannen en vrouwen aan het
front, achter de verdedigingslinies in de steden en het platteland. Een woord komt vaak
terug: "Geven", "Alles geven". Voor veel soldaten die we blijven herdenken, is het hun leven
dat ze ons hebben gegeven opdat we eindelijk
in vrede konden leven. Helaas was een tweede wereld-oorlog nodig om die vrede te realiseren.
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AMIEcaal
geven!
Je zult zeker andere uitdrukkingen vinden met
daarin het doewoord "geven". Ze zullen je zeker herinneren aan leuke tijden.

Het woord "geven" veronderstelt het woord
"ontvangen". Geven en ontvangen maken telkens twee mensen gelukkig wanneer hun beider geluk voor ogen staat. Een kind, een baby,
ontvangt alle liefde van zijn ouders. Jong en
Kunnen wij een eeuw later ook "geven", iets
oud geven zichzelf en ontvangen tederheid.
geven? Ik spreek niet onmiddellijk over geld,
maar denk hierbij
aan eenvoudige gebaren: iemand de
hand geven en ‘hallo’
zeggen. Of een kind
een hand geven om
het te helpen en lief
te hebben, zoals Yves
Duteil het zo mooi
uitzingt in het bekend lied: Prendre un
enfant par la main
(Een kind bij de hand
nemen). Of bij wijze
van verwelkomen of
aanmoedigen
iemand een glimlach
schenken. Waarom
niet een zoen geven
als teken van welkom,
vriendschap,
liefde…? Wat een weelde!
En ook: wat van je tijd geven, zoals al onze
vrijwilligers in A.M.I.E. die niet de uren of euro's tellen die zij besteden aan honderden
(nog steeds!) kansarme kinderen overal ter
wereld. Geef ook een helpende hand aan je
buur, wie hij of zij ook is. Bel op (of stuur een
e-mail) om nieuws te vernemen, om contact
te houden. En natuurlijk alle moeders en vaders die zichzelf aan elkaar geven en leven

Onze kleine beschermelingen aan de andere
kant van de wereld geven we de middelen om
zich te verzorgen, te studeren en een diploma
te behalen dat hen toelaat een start te nemen
in het (beroeps)leven. Allen zeggen op hun
eigen manier dank. Deze oprechte "dank u" is
een teken van dankbaarheid om iets waar ze
eigenlijk recht op hebben.

geven. U weet dat al uw donaties via A.M.I.E.
aankomen waar kinderen het nodig hebben,
gewoon om te leven en op te groeien. Ik herinner u er aan: we hebben geen werkingskosten (geen huurlasten, geen salariskosten, geen
reisvergoeding…) en elk van onze verantwoordelijken betaalt uit eigen
zak om de noodzakelijke
uitgaven binnen A.M.I.E.
te dekken.
Dit jaar nog werden we
grondig
gecontroleerd
door de Inspectie van het
Ministerie van Financiën;
er konden geen bezwarende opmerkingen gemaakt
worden.
We
wachten dan ook vol
vertrouwen op de beslissing van de minister om
de machtiging te hernieuwen die ons zal toelaten voor de periode
van 2019-2024 fiscale
attesten uit te schrijven.
Laat echter niet na nog
dit jaar (2018!) een donatie te doen! En ik wil er nog graag aan toevoegen: Waarom niet bij testament een (kleine)
som overmaken aan A.M.I.E.?! Sinds 1 september 2018 mag iedereen beschikken over
50 % van zijn vermogen, ongeacht het aantal
kinderen. (maar maak een afspraak met uw
notaris zodat alles in orde is).
Enorm veel dank namens alle kinderen!
Xavier Votron, voorzitter A.M.I.E.

Nu het jaar ten einde loopt, aarzel niet om te

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

A.M.I.E.

- is een beweging van universele broederlijkheid
www.amie-be.org
- 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.

Project ‘Brousse-school’ in Madagascar
Zoals je in ons jongste krantje kon lezen, hadden we dit jaar de kans om onze ‘brousse-school’ te bezoeken.
We zijn intussen iets meer dan een maand teruggekeerd uit Madagaskar, met heel veel mooie herinneringen in ons hart, maar helaas ook minder mooie! Het gaat helemaal niet goed in Madagascar ! Overal elllend, onzekerheid ook en aangezien het een periode net vóór verkiezingen was - leken alle misbruiken toelaatbaar. De valkuilen op onze weg waren talrijk, maar
op hetzelfde moment, wat een genot om de projecten te zien bloeien!
U herinnert zich misschien dat we teleurgesteld waren net voor we vertrokken omdat de data van de schoolvakanties waren verplaatst!
We vreesden dat we de studenten niet konden ontmoeten ... en toch! Wat een geschenk om de kinderen te zien zodra we er waren!
Jong en oud, ze waren er allemaal, zowel in Andrénalafotsy als in Tandila. 6 jaar geleden, liepen ze bang weg toen ze ons zagen … Nu
was het totaal anders !! Nous avons eu plus de temps pour jouer avec eux que lors des autres voyages et c’était bon pour eux comme
pour nous. Nous avons néanmoins aussi pu les rencontrer en classe… sans qu’il n’y ait de cours bien sûr, les vacances obligent !
We waren totaal verrast hoe de kinderen dansend en zingend naar ons toe kwamen gelopen !
Tijdens onze vorige reis – ter gelegenheid van de inhuldiging van de gebouwen – was de school nog
niet echt begonnen. Nu was het totaal anders ….
Vreugde om enkele bekende gezichten van de basisschool te herkennen! Vreugde ook dat deze
middelbare school ook kansen zal geven aan jongeren, die anders – omwille van de grote afstanden
– nooit de kans zouden krijgen om verdere studies te volgen.
Wat het college betreft, ook hier goed nieuws:de zusters van de V”oorzienigheid van Ruillé Sur
Loir”, die reeds verantwoordelijk zijn voor basisscholen, willen ook de verantwoordelijkheid opnemen voor het college. Het is zuster Clémentine die momenteel de directrice is.

Heel wat leerkrachten waren voor de feestdagen teruggekeerd naar hun families. Anderen waren bij JMJ Malgaches. Ondanks dat, waren we blij toch nog enkele leraars van Andrénalafotsy, van Tandila en 2 leraars van het college te kunnen ontmoeten.

En tot slot, de ouders! De 3 ° fotod dateert van 2015 ... sommige ouders zitten achterin de klas om een waterput te vragen ... de twee
andere foto's laten de evolutie zien. Er waren zoveel ouders aanwezig, dat ze niet meer in een klaslokaal konden. Dus vergaderden we
in de kerk! En geen nieuw verzoek, alleen maar bedankt! Bedankt voor de inspanningen die het dorp vooruithelpen! Bedankt !

Ja, het was geen gemakkelijke reis. Maar het is belangrijk om erheen te gaan, om de ontwikkelingen te volgen, en de resultaten te bewonderen. Dat motiveert om door te gaan !
Dank aan iedereen die ons steunt : « Kinderen zijn de toekomst van het land ! Laten we de ouders helpen om van de opleiding van hun
kinderen een prioriteit te maken ! »
Michelle voor Madaquatre
AMIE – Comité 00 « project 520 » IBAN BE22 0001 5458 3947 BEDANKT!

Een kind bij de hand nemen
om het naar morgen te leiden
Om het vertrouwen te geven in de eigen voetstappen
Een kind als een koning beschouwen
Een kind in je armen nemen
en voor de eerste keer
zijn tranen drogen terwijl je stikt van vreugde
Een kind in je armen nemen
Een kind bij het hart nemen
om zijn verdriet te verlichten
Heel zachtjes, zonder iets te zeggen, zonder schroom
een kind in je hart nemen
Een kind in je armen nemen
maar voor de eerste keer
tranen vergieten terwijl je zijn vreugde smoort
Een kind bij je nemen
Een kind bij de hand nemen
en refreintjes voor hem zingen
opdat hij in slaap valt bij het vallen van de avond
Een kind bij de liefde nemen
Een kind nemen zoals het is
en het troosten in zijn verdriet
Jaar na jaar uit je leven leiden en dan plotseling
een kind bij de hand nemen
terwijl je de hele weg af kijkt
Een kind nemen zoals het jouwe
Een kind bij de hand nemen

El Carmen, Peru
Juist voor Kerstmis 2018 studeert Manuel, een wees, af als psycholoog! Ook Christians vader is “afwezig” en dit zijn geen uitzonderingen. Beursstudenten uit El Carmen komen immers vaak uit onvolledige gezinnen. In dit woestijndorp leven veel Afroperuvianen, afstammelingen van slaven, een bevolkingsgroep die ook in Peru
wordt gediscrimineerd. Gezien hun economisch zwakke positie,
kunnen zij zelden hogere studies betalen want die kosten doorgaans meer dan de helft van het gezinsinkomen. Onze studenten
zijn het levend bewijs dat Afroperuviaanse jongeren in staat zijn
hogere studies succesvol te beëindigen en hebben hier een belangrijke voorbeeldfunctie. Dank zij mensen zoals u studeerden al twee
meisjes af als technisch ingenieur en dat was een echte revelatie in
El Carmen.
Doorheen de jaren evolueert het project. Met het wegvallen van
Europese missionarissen wordt het project meer en meer door
plaatselijke mensen gedragen. Zo liet de afscheidnemende Italiaanse pater Lorenzo zijn taak als begeleider van de studenten over aan
Edith, een Peruviaanse psychologe uit de hoofdstad Lima. Na 6 jaar
gaf Edith te kennen het te druk te hebben en was goede raad duur.
Gelukkig wilde Ana, eveneens psychologe en woonachtig in El Carmen zelf, dit vrijwillig engagement op zich nemen. Cultuurverschillen maken het ons niet altijd gemakkelijk maar we blijven ons samen met de plaatselijke mensen inzetten om de keten van solidariteit die wordt gevormd door u, de weldoeners hier, comité 07, de
plaatselijke verantwoordelijke in Peru en de studenten en hun omgeving in stand te houden. Een keten van oprechte en waardevolle
solidariteit waar ik fier op ben, net zoals fier ben op onze studenten
die, hoe moeilijk het soms ook is, er vrijwel steeds in slagen succesvol af studeren en werk vinden. Mensen kansen geven zelf aan een
betere toekomst te werken: ik blijf er in geloven en hoop dat u ze
kansen blijft geven.
Onze studenten en oud-studenten worden ook betrokken bij andere projecten in El Carmen rond het Centro Cultural Afroperuano en
de parochie. Zo gaf Antoineth, nu lerares, Engelse les en ondersteunende Christian de werking van de muziekschool. Ik hoop dat
we er in de toekomst in slagen samen met onze afgestudeerde vakmensen kleine projectjes in El Carmen op te zetten.
Frans Parren, comité 07, beroepspeterschappen Peru, BE45 0003
2569 6189 BIC: BPOTB81 Op de Facebookpagina “Solidair met El
Carmen” vind u wat meer informatie.

Kerstmis in Kinshasa
In de geest van Maison Papy heb ik een veertigtal kinderen onder mijn hoede die nergens
meer terecht kunnen. Wij proberen hen een opleiding te geven in onze school, zorgen voor
huisvesting en hun medische kosten.
Opdat Kerstmis ook een feest voor hen zou zijn, willen we hen bij die gelegenheid in het
nieuw zetten. Wij kopen slechts eenmaal per jaar nieuwe kleren; een broek, een hemd, wat
ondergoed en nieuwe baskets. In het begin van het schooljaar krijgen ze dan ook nog twee
uniformen, een overall of ander gepast werkpak naargelang de afdeling en een sporttenue
voor turnen en sport. Voor deze kinderen is het belangrijk af en toe met nieuwe kleren
naar school te komen om niet af te steken tegenover de medeleerlingen. Zij kijken er echt
naar uit.
Eindejaarsfeesten, wil ook zeggen dat er een extra maaltijd op tafel zal komen met Kerstmis en Nieuwjaar.. Enkele oud-papillons die nergens terecht kunnen en die deze traditie
kennen, komen mee aanschuiven.
Dit geeft hen de kans om samen met elkaar de eindejaarsperiode te vieren en familie te
vormen zoals ook de kinderen die nog een thuis hebben. Zo komen ze ook niet in de verleiding om hun oude vrienden op te zoeken en opnieuw verzeild te geraken in de straatcriminaliteit.
Kunt u ons helpen om dit waar te maken voor deze kinderen? Nieuwe kleren kosten ongeveer 40 € per kind. Ook de kosten voor voeding lopen op tot 40 € per kind voor de hele
kerstvakantie.
Alvast een heel dikke merci vanwege onze papillons. Koko Pol

Nicolas et Michèle Krzemien bezochten innovember onze projecten in Haiti.
Bij hun terugkeer deelden ze hun ervaringen
over de petekinderen en mini-projecten.
INTERVIEW :

A.M.I.E. : Nicolas en Michèle, heb jullie ondanks de gespannen reisomstandigheden gesponsorde kinderen gezien?

Michèle : dat is wat schoolsponsoring voor ons betekent:
voor de cijfers, zijn het menselijke verhalen, kinderen, jonge
mensen en ouders die blij zijn om te zien dat hun kinderen
slagen in hun studie. Het doorbreken van de vicieuze cirkel
van armoede is het hoofddoel van sponsoring.
A.M.I.E.:krijgen alle kinderen hun toelage ?

Michèle : ja, alle kinderen ontvangen hun uitkering, een
kleine uitzondering te na gesproken, wanneer de kinderen
Michèle : We konden individueel ongeveer 60 kinderen ont- niet naar school gaan en niet rapporteren. n. Wanneer kindemoeten, we verdeelden hun sponsorgelden en spraken met de ren op school te onregelmatig zijn, vragen de zusters of men
ouderen over hun toekomst.
een ander meer verdienstelijk kind mag steunen.
Vergoedingen worden 6 keer
A.M.I.E. :
per jaar gegeven; dit om niet te
Zijn er nog
veel geld tegelijkertijd te geven
voldoende
peetouders ?
Peetkinderen in Béraud – Les
Nicolas : ja,
het cijfer is
vrij stabiel,
we hebben
135 kinderen
gesponsord in
de Franse
sectie van
Haïti: twintig
in Port-auPrince, dertig
in Pétionville
in de noordelijke buitenwijken van de
hoofdstad, 78
in het district
Les Cayes en
enkele in de grote noordelijke stad naar Cap Haitien.
A.M.I.E. : in één woord, welke indruk hebben de kinderen
achtergelaten ?
Nicolas : geluk !

Cayes---- Sud Ouest Haïti

A.M.I.E. : Is de studietoelage
voldoende ?
Nicolas : De vergoeding dekt
het schoolgeld, het uniform, de
schoolbenodigdheden en kost
van een beetje voedsel voor het
gezin. De som van 300 euro is
dus voldoende voor primaire en
secundaire studenten.
Beroepspeterschappen, bachelor
-studies, bedraagt de toelage
420 euro per jaar, en dat dekt
slechts een deel van de studiekosten. Afhankelijk van de
scholen en opleidingen, bedragen de inschrijvingskosten
reeds 400 euro tot 1500 euro. De studenten proberen een aanvulling te vinden door klusjes te doen of minder dure studies
te kiezen dan oorspronkelijk gepland.
A.M.I.E.: heb je bepaalde problemen ondervonden, of hebben
de zusters opmerkingen gemaakt om de peterschappen te verbeteren ?

Michèle : vreugde, maar ook frustratie omdat zoveel kinderen
worden uitgesloten.
Michèle : toen we aankwamen in Port-au-Prince, troffen we
zuster Pauline Midy aan, die normaal in de gemeenschap van
A.M.I.E. : waarom ?
Béraud woont, en die de provinciaal naar de hoofdstad had
gestuurd om uit te rusten en de noodzakelijke medische onNicolas : om hierop te antwoorden, citeer ik graag de woor- derzoeken te doen. Zuster Pauline coördineert al vele, vele
den van de jongeren zelf : « wanneer ik binnen anderhalf jaar jaren sponsorschappen, ze kent de families goed, zorgt ervoor
afstudeer als landbouwingenieur, dan wil ik net hetzelfde
dat kinderen brieven schrijven en verdelen. Gezien haar
doen als jullie : kinderen kansen geven » vertelt Ronald
leeftijd (86 jaar), hebben we de overste gevraagd een zuster
te vinden die kon helpen bij het beheer en die de fakkel kan
Er is ook het enthousiasme van Jessica die geneeskunde
overnemen wanneer dat nodig is. Zuster Rose-Marie, de diwilde studeren, maar waarvoor de kosten en de moeirecteur van de school in Béraud, werd aangeduid.
lijkheidsheidgraad te hoog waren, is verheugd dat ze hoDe provinciaal zal ook op zoek gaan naar iemand die zuster
telschool kon volgen. Bovendien houdt ze van koken en ze Maryse, die heel veel verantwoordelijkheid draagt in de gedoet heel hard haar best om de primus te zijn.
meenschap van Port-au-Prince, vervangt.
Tijdens de verdeling van toelagen komt een jongeman naar
ons toe en vertelt ons zijn dankbaarheid aan A.M.I.E. waardoor hij kon studeren en daardoor nu ingenieur is. Hij werkt
aan de wederopbouw van gebouwen verwoest door de orkaan
Mattews

We hebben erg aangedrongen bij de zusters opdat de post
sneller wordt verzonden en niet maandenlang wordt bewaard
totdat een Europeaan langskomt. We herinnerden hen eraan
dat de kinderen de plicht hebben om driemaal per jaar te
schrijven aan hun peter of meter. We vroegen ook om meer

eigen inbreng te steken in de brieven die ze sturen. We hebben hen uitgelegd dat de ondersteuning niet alleen financieel
is, maar ook dient om vriendschapsbanden te creëren ....
We hebben de ouderen ook gevraagd om ons een e-mailadres te geven om met hun weldoener te communiceren. Dat
zal goedkoper en vooral sneller zijn.
We hopen dat al onze aanbevelingen worden geïmplementeerd en dat het e-mailprobleem uiteindelijk zal worden opgelost, omdat peetouders ontmoedigt raken wanneer ze geen
nieuws van hun petekind ontvangen. Dat is niet meer dan
normaal.
A.M.I.E. : Is het peterschap opnemen nog iets van deze tijd ?
Nicolas : het is aangepast aan de realiteit van het veld. Het
stelt het kind in staat om uit de miserie te geraken: onderwijs
en het behalen van diploma blijven de beste manier om uit
de vicieuze armoedecirkel te geraken. Zelfs als de economische situatie van het land niet garandeert dat alle afgestudeerden een baan zullen vinden. Dat is maar één van de
drama's van Haïti.
Maar we zijn ons ervan bewust dat, in een maatschappij in
crisis, de lange periode van 3 tot 12 jaar (of langer) een
uitdaging blijft. We weten ook dat de selectie van een kandidaat niet eenvoudig is : kiezen voor het ene kind, laat anderen
aan de kant te laten. Maar toch adviseren we iedereen die dit
kan; individuele sponsoring verandert het leven van een heel
gezin en stelt de jongere in staat te hopen op een betere toekomst en om plannen te maken. Onderwijs is essentieel voor
de ontwikkeling van het land.
Michèle : Natuurlijk zal deze vorm van hulp niet alle problemen van Haïti oplossen. Andere acties op het gebied van
economische en landbouwontwikkeling moeten bijvoorbeeld
worden gevoerd. Als er weldoeners zijn die niet voor zo’n
lange periode willen binden, blijft ook steun aan onze miniprojecten een effectief actiemiddel ... We stellen ze elders in
dit tijdschrift voor.
A.M.I.E : keer je weer naar Haïti ?
Nicolas : absoluut ! We hebben zoveel hoop bij de kinderen
ervaren ! Zoiets geef je niet op ! En Haïti is ook zo’n mooi
land.

Klein project : SCHOOL EN VOEDINGSSTEUN VOOR KINDEREN GETROFFEN DOOR ORKAAN MATHEWS – Ecole de
Ducis -- BERAUD --- Les Cayes
De Ducis-school in de provincie Les Cayes
biedt plaats aan 400 kinderen, van de kleuterschool tot de basisschool.
Veel gezinnen werden getroffen door de
gevolgen van de orkaan Mathew en zijn erg
arm. Vaak hebben de kinderen onvoldoende
te eten.
Zuster Margarette van de zusters van de gemeenschap St. Franciscus
van Assisi is de verantwoordelijke. Ze vraagt ons om een collectief
sponsorschap waardoor de armste kinderen op school geaccepteerd
kunnen worden en elke ochtend een
beetje eten krijgen.
Het project betreft in de eerste
plaats ongeveer twintig kinderen die
bijzonder arm zijn.
Het budget wordt geraamd op
2200 euros.
Contact : Michèle et Nicolas KRZEMIEN- lebeaunini@hotmail.com 0033 254305448

BEZOEK AAN DE PETERKINDERN IN BeraudSud ouest HAITI
"Niet voor gevoelige mensen!" ..... We weten dat, door onze bezoeken in 2014, 15 en 2016— het bezoek van de huizen van
sommige gesponsorde kinderen, niet voor gevoelige mensen is
weggelegd.
Darling Surgery, 17, wordt gesponsord door mijn moeder. Zijn
vader vergezelt ons te voet, tussen twee cactushagen. De schok:
het huisje, in plaats van een hut van slechts 12 m2 waarvan het
dak gemaakt is van meerdere roeste platen .. met gaten ! Dagelijkse overstromingen verzekerd in de regenperiode ..... 6 kinderen, inclusief een mindervalide en 2 ouders delen deze
’woonst’ ... Één en al ellende.

Een geit, een moestuin veel te klein voor 8, waar er alleen knollen (cassave, ....) staan, het eten van de armen ......
Geen school voor het gehandicapte kind, natuurlijk; de 2 andere
kinderen van schoolgaande leeftijd gaan wel naar school,
dankzij de sponsoring van de chirurgie. De vader is ongelooflijk
aardig; hij wachtte eerst twee uur terwijl we brieven uitdeelden
aan ongeveer twintig gesponsorde kinderen; hij wil ons zijn huis
laten zien, maar hij durft niets te vragen .....
We vertrouwen het leed van het gezin toe aan het team van Canadese vrijwilligers die de gebouwen van de zusters repareerden
na de schade door orkaan Mathews; ze beloven langs te gaan
om het dak waterdicht te maken ..... Droge voeten … En de kinderen naar school waar ze een maaltijd krijgen ..... Ellende verlicht …
Beraud, HAITI. 16 november 2018
Michèle et Nicolas KRZEMIEN
Beroepsonderwijs in Cap Haïtien
De St. Vincent Foundation in C Haitian, geleid door de Salesiansen, is
voornamelijk gericht op kinderen: lagere en middelbare school, beroepsopleiding, straatkinderen.
Zoals overal in Haïti is de bevolking erg arm. Veel jongeren die een
beroepsopleiding willen volgen, hebben niet de middelen.
Pater Lephene vroeg ons, tijdens ons bezoek, of het mogelijk zou zijn
om sommige jongeren te helpen een beroepsscholing te laten volgen, in
de hoop op werk.
De opleiding duurt 2 jaar voor elektriciteit, lassen, meubelmakerij,
naaien en 3 jaar voor de landbouwsector.
De bijdrage bedraag
300 euro per jaar. De
pater hecht veel waarde
aan jonge mensen die
regelmatig schrijven
naar hun peetvader of
meter.
Contact : Michèle et
Nicolas KRZEMIENlebeaunini@hotmail.com
0033 254305448

AMIE-wensen
Uit de comite’s
En
Van onze partners

25 december: Het ongelooflijkste....
De geboorte van Jezus in Betlehem is de geboorte maar waar
kerstmis in onze huidige wereld het minste aandacht aan geeft. Er
blijft soms alleen wat stemmige romantiek over: je hart ontroert,
maar niet je écht binnenste.
Gods incarnatie is het grootste mysterie van het christendom, het
meest onvoorstelbare en onbegrijpelijke. Hoe kan dat huilend kind
" mijn Heer en mijn God zijn"?
Dat is voor velen ,ook binnen de kerkgemeenschap een grote struikelblok. Maar als je écht gelooft, vind je hier de oplossing van alle
raadsels en problemen in de wereld. Je kunt er niet meer aan twijfelen dat God zijn schepping liefheeft. Dat de almachtige God een
klein kind is geworden omwille van de mens, is het definitieve bewijs voor de uiteindelijke zege van Zijn liefde. Eraan twijfelen dat
God je liefheeft, is alleen mogelijk als je de kribbe vergeet!
Vredevol Kerstmis!
Genadig vol nieuwjaar!
Dankbare groeten
Zuster Juliana

Vrede en alle goeds
dank voor jullie steun
Dankzij jullie doen we verder
Gelukkig 2019.
De leden van de raad van bestuur en de verschillende comité-verantwoordelijken
wensen het jullie van harte.

Bedankt lieve peters en meters

Beste Meter, Beste Peter

Er wordt gezegd dat "onderwijs een fundamenteel recht is". Toch
blijft scholing voor sommige kinderen op sommige plaatsen in de wereld nog steeds een luxe. Ik ben sinds januari 2011 in Haïti, waar ik de
dagelijkse realiteit ervaar van de mensen en meer in het bijzonder aan
de gemeenschap van Bois-De-Laurence, waar ik ben aangesteld als missionaris CICM (Scheut).
Hier wil de overgrote meerderheid van de ouders (zo niet alle ouders)
hun kinderen naar school sturen. Maar velen ervaren enorme moeilijkheden vanwege de precaire economische situatie van het land. In die
context is het ook vernederend en schandelijk voor ouders van wie het
kind van school wordt gestuurd omdat het de vereiste schoolgeld niet
kan betaald worden. Als parochiepriester en schooldirecteur luister ik
vaak naar de wensen en gevoelens van deze kinderen en begrijp ik de
moeilijkheid van hun ouders om deze uitdaging aan te gaan.

Gelukkig is er dan AMIE, die sommige van deze kinderen helpt via het
sponsorprogramma. Ik ben vaak ontroerd wanner ik de ouders zie juichen wanneer ze het goede nieuws ontvangen : er is een reddingsboei
gevonden, hun kind wordt gesponsord door AMIE. Wat een vreugde !
Mijn ervaring leert me dat het sponsoren van een kind heel wat voordelen biedt :
Je draagt, als meter of peter, bij aan de schoolopleiding en schoolbehoeften.
Je geeft kansen aan een kind, zodat zijn toekomst beter wordt, en
ook zijn familie !
Je ontlast de ouders van een aantal zorgen, en kunnen zo ook beter
zorgen voor de rest van de familie
Je stelt de school ook in staat – omdat het schoolgeld regelmatig betaald
wordt – om goed te functioneren.
We kunnen dan ook alleen maar iedereen die meewerkt om dit sponsorprogramma feliciteren en oprecht bedanken. .

Aan iedereen van AMIE , de meters en peters, dus van harte dank. We wensen jullie een heel vrolijk kerstfeest en een opperbest 2019. Moge het een jaar
van goede gezondheid, vreugde en vrede zijn !

Het jaar 2018 loopt stilaan ten einde. Kerstmis en
het nieuwe jaar kondigen zich aan.
Van ganser harte wens ik jullie dan ook een Vredevolle Kersttijd en voor het Nieuwe jaar wens ik jullie
veel goeds met veel mooie momenten.
Ik wil jullie graag bedanken voor jullie steun aan de
kinderen in Haïti en voor jullie vertrouwen in mij.
Een peterschap is van onschatbare waarde voor de
kinderen in Haïti; het geeft hen de mogelijkheid om
naar school te gaan: leren schrijven, rekenen, algemene kennis en ervaring op doen waardoor zij na
hun studies meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
Een peterschap voor een jongen zowel als voor een
meisje geeft hen de kans om uit de prostitutie en de
uitbuiting te blijven.
Het is niet gemakkelijk om peters/meters te vinden
die een jarenlang engagement willen aangaan; er zijn
zoveel organisaties die om hulp vragen. Maar AMIE is
een kleinschalige organisatie met een minimum aan
werkingskosten ( alle comité verantwoordelijken nemen de onkosten op zich) waardoor de peterschapstoelagen integraal naar de kinderen gaan. Dit is de
meerwaarde van AMIE.
Een mondelinge reclame is vaak
de beste reclame voor AMIE.
Met vriendelijke groeten,
Marleen Lanckman,
verantwoordelijke voor de
peterschappen in Haïti

Père Bavon Marie Mubakanda, cicm - Bois-De-Laurence

Geachte weldoeners en leden van A.M.IE,

Bij het einde van 2018 en met 2019 reeds aan de horizon, willen we graag
jullie onze beste wensen, geluk, welvaart en vrede overbrengen.
Jullie allemaal, vrienden van AMIE. Jullie die telkens weer door de verschillende giften, die misschien klein voor jullie lijken, maar voor ons heel groot
en belangrijk zijn! Ze hebben een grote impact in ons leven, omdat het ons
helpt in ons dagelijks leven, en dit op gebied van gezondheid, kleding en
scholing.
Jullie zijn steeds in onze gedachte, omdat jullie ons helpen bij onze dagelijkse noden.
We hopen dat de verwachtingen van 2018 zijn gerealiseerd, en bidden dat de Almachtige
ook in 2019 uw wensen mag volbrengen. Dat Hij de deuren voor U opent, waarvan je
dacht dat ze steeds gesloten bleven.
Jullie zijn de vreugde en de blijdschap van ons hart.
Wij, de kinderen van Don Bosco Masina

Zalig Kerstfeest

Thérèse-Marie de FAYS – FLIPOT

Aan het einde van 2018, terwijl de hele wereld de Eerste Wereldoorlog in herinnering brengt en de miljoenen soldaten
eert die hun leven gaven voor onze vrijheid, zien we tegelijkertijd dat 100 jaar later er nog zoveel kinderen in deze wereld
zijn die volledig aan hun lot worden overgelaten …
Nicolas (dokter) en Michèle (verpleegkundige) Krzemień-Fohal besloten om opnieuw terug te gaan naar Haïti om ter
plaatse zich te vergewissen van de situatie en de resultaten van de peterschappen sinds het begin van de A.M.I.E. werden
opgestart.
Op deze dag, terwijl onze huizen baden in de herfstzon, heb ik behoefte om terug te blikken...
Toen het echtpaar in Haïti was en Nicolas en Michèle ter plaatse zagen wat de nasleep was van de aardbeving in 2010,
werd een kleine school gesloopt ... In Port-au-Prince confronteerde onze verantwoordelijken ter plaatse hen met de puinhoop. Begrijpelijk dat ze er kapot van waren…
Wat doen bij het zien van dergelijk catastrofe ???
Toen ze terugkwamen zonden ze een S O S uit richting A.M.I.E ...
In oktober 2013, na het overlijden van mijn man, zette ik in A.M.I.E. een stap opzij, maar toen Nicolas en Michèle terugkwamen uit Haïti in de hoop de mogelijkheid te vinden om deze school in Canaan te opnieuw te bouwen, nam ik de telefoon en vroeg voorzitter Xavier:
'' Wat zou je zeggen als ik dit project onder mijn hoede neem? ''
Sinds die bewuste dag in 2014 en tot op vandaag heb ik dit prachtige project (Canaan 232) niet losgelaten. Vele weldoeners steunden het. De school werd herbouwd onder leiding van directrice, zuster Maryse George, die mijn man Jean en
ik al tijdens onze eerste reis naar Haïti in het najaar van 1981 hadden ontmoet. We verbleven daar met kerstmis en
nieuwjaar ...
Veel herinneringen komen weer boven... Nee, ik ben niets vergeten!
Maar laten we terugkeren naar vandaag ... In deze kersttijd kunnen we alleen maar denken aan al die kinderen aan wie de
AMIE-België een kans gaf om naar school te gaan ... Het is altijd ons doel geweest (en het is dat nog steeds!) om via projecten en peterschappen kinderen de kans te geven om via algemeen onderwijs, leercontract of beroepsopleiding, zich te
ontplooien en voor te bereiden op de toekomst. Veel kinderen kregen die kans en hebben die ook aangegrepen. Laten we
dus verder die weg bewandelen!
Het is zeker een goed moment om iedereen die 'Ons Krantje” leest eraan te herinneren dat we allemaal vrijwilligers zijn en
dat onze algemene kosten slechts 1% bedragen, want elk van ons betaalt zèlf de kosten verbonden aan onze werking
(telefoon, papier, printinkt, postzegels…). Ja, die gratuite inzet bestaat nog!
A.M.I.E. is een vereniging waar broederschap en solidariteit altijd al (volgend jaar 40 jaar!) ons stevig in het zadel houden.
Samen hebben we onze reis in kaart gebracht en hierbij dachten we alleen aan wat ieder van ons zou kunnen bieden aan
kinderen die niet verwachtten zo belangrijk te worden gevonden door peters, meters en vele andere weldoeners, zo ver
van hen vandaan ... Hadden kansarme kinderen aan de andere kant van de wereld kunnen vermoeden dat jonge Belgen
de weg naar hen zouden vinden, hen een helpende hand wilden uitsteken? Dat is wat er gebeurde en sommigen onder ons
herinneren zich nog die eerste stappen. Bijna 40 jaar geleden is alles begonnen, maar alhoewel we al een respectabele
leeftijd hebben, blijft ons hart hoopvol en vol enthousiasme kloppen. Geloof me!
Enkele jonge krachten hebben zich geëngageerd en zetten ons werk verder. Met hetzelfde enthousiasme als wij weleer
overtreffen ze zichzelf en zoeken ze, samen met de plaatselijke verantwoordelijken in derde wereldlanden, naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen we de bestaanscondities van kansarme kinderen verbeteren en hen perspectief geven op
de toekomst. Ons vertrouwen in de jeugd is
groot!!
Laten wij ouderen vooral niet nalaten om met
jongeren en kinderen te praten en die misschien
van ons verwachten dat we met hen praten over
wat ze nog niet weten

Beste vrienden,
De kerstperiode is een periode waarin we allemaal even
stilstaan bij het afgelopen jaar. We denken terug aan de
vrolijke momenten, maar ook aan de minder vrolijke. In de
Willy-Taylor academy hebben we beiden gehad afgelopen
jaar. Ziekten en overlijdens, maar evenzeer een nieuwe
keuken, schitterende prestaties van onze leerlingen en een
voetbalcompetitie die we wonnen. We willen jullie enorm
hard bedanken voor jullie trouwe steun aan onze school.
Zowel de leerlingen, ouders, leerkrachten, keukenpersoneel, de directie en iedereen die verbonden is met onze
school zijn jullie zo dankbaar! Zonder jullie konden we dit
niet bereiken! Het verwarmt al onze harten, te weten dat
er zoveel mensen achter ons staan! Moge God over jullie
waken en jullie zegenen.
We wensen jullie een zalig kerstfeest en een spetterend
2019 toe! Een jaar vol vreugde en gezondheid, vol liefde en
geluk.
Emelia Boateng, directrice van Willy-Taylor Academy

Zachtjes blaast de wind
Vrede voor ieder kind
Even geen oorlog en spijt
Even van alle ellende bevrijd
Kerst geeft voor even rust
Je wordt je weer even
Van naastenliefde bewust

“Yes you can” … ook En

Al wat jaren geleden werd ik door Rudi Roels ( Paniniwala )
gecontacteerd met de vraag of ik in mijn kennissenkring niemand kende om een jong meisje op Cebu ( Filippijnen ) te helpen met haar droom waar te maken .
Ik vroeg meer uitleg over haar . Ze woonde met haar mama
in een "hutje " Ze haalde op school goede resultaten ,was
een harde werkster en had een goede attitude ( beleefd , correct , ....)

Ze droomde om na haar middelbaar onderwijs aan de universiteit te kunnen studeren om leerkracht te worden .
Ik beloofde Rudi om in mijn kennissenkring eens rond te vragen . Was het gemakzucht of ..... waarom kennissen lastig
vallen ? Misschien is het eenvoudiger om zelf mijn hart open
te stellen .Ik ben heel kritisch omtrent de migratiestromen
vanuit andere continenten die twee culturen radicaal overhoop halen met alle gekende gevolgen van dien . Ik vind het
veel beter om hen in eigen omgeving te helpen . Maar dan
moet je die stelling natuurlijk ook bewijzen en waar maken .Dus bij het volgende telefoontje van Rudi " ja ik heb iemand gevonden , ik ga het zelf doen " " graag wat meer
praktische uitleg over het sponsoren ..." Rudi gaf me meer
dan voldoende uitleg over het maandelijkse bedrag , rekeningnummer , enz...
Bij de bank alles in orde gemaakt . Bestendige opdracht want
dan moet ik er niet elke maand mee bezig zijn , ja dus toch
een beetje gemakzucht .
Rudi hield me op de hoogte van het reilen en zeilen van Enenfaith , want ja dat was haar naam .

Ze was ontzettend gelukkig dat ze naar de universiteit zou
mogen gaan . Ze ging zich thuis goed voorbereiden . De
op dat moment gestorte centjes werden goed gespaard
want het inschrijvingsgeld ging dit allemaal opslorpen .
En ja hoor, een half jaar later kreeg ik van Rudi te horen
dat Enen ingeschreven was en vanaf nu een fiere universiteit studente geworden was . Een half jaar later, de eerste
examens .... spannend !!!! Maar het werd gevolgd door
goed nieuws . Enen was geslaagd ! Ze haalde zelfs meer
dan mooie resultaten op bijna elk onderdeel . Ze had in
elk geval al bewezen dat ze de studie aankon en zich kon
inzetten .We konden doorgaan met de sponsoring . Ze
had al meerdere keren aan Rudi gevraagd of ze over mijn
email kon beschikken om me toch zelf te kunnen bedanken
voor de kansen die ze kreeg op een nieuw leven . Mijn gegevens dan maar doorgegeven en inderdaad enkele dagen later al een eerste bericht van haar om haar dank en dat van
haar mama over te maken . Vanaf dan wekelijks een berichtje van haar met de opvolging van haar studie . Soms bevatte
een bericht ook wel eens een verborgen boodschap . Zoals ,
binnen enkele weken is het universiteitsfeest maar ik ga er
niet naar toe want dit kost te veel centen . Afspraak met
Enen dat ik niet elk lokaal feest zou betalen maar dit was
echt wel een belangrijk feest om naar toe te gaan . Het was
een onderdeel van haar studie . Gevolg Enen dolgelukkig en
ik kreeg achteraf een mooie foto van haar ( netjes feestelijk
gekleed en opgemaakt ) aan de feesttafel .
Enkele weken later eindexamen eerste jaar .... maar de haar
opgestuurde spreuk van Obama " yes , you can " deden haar
na opnieuw hard werken slagen . De mama fier omdat ze een
dochter had die naar haar tweede jaar universiteit zou mogen gaan maar ondergetekende toch ook heel stilletjes fier
en blij met een goede investering . De sponsoring was geen
weggegooid geld .
Het tweede jaar was een bevestiging van het eerste jaar .
Wekelijks de berichtjes met opvolging , haar vreugdes , haar
angsten , haar zorgen ... De geldelijke sponsoring had geleidelijk plaats gemaakt naar een fijn contact . Wat goede
raad , wat op pep werk , wat ondersteuning , ze had ook dit
soms nodig en apprecieerde het ook . Een goed resultaat
mocht ook extra beloond worden ; een kind op de Filippijnen
is echt niet anders dan één in België ....
Hoera Enen , je bent voor je het goed en wel besefte al in de
helft van je opleiding .
Het derde universiteitsjaar was een moeilijk jaar . Op de
meeste onderdelen bleef ze hoge punten halen maar er was
toch ook een uitschuiver bij . Gevolg dat ze " summerschool "
moest doen . Dit is zich extra voorbereiden op haar laatste
jaar en een herexamen tot een goed einde brengen .
De berichtjes waren inmiddels ook persoonlijker geworden .
Haar eerste vriendje en verliefdheid , haar eerste liefdesverdriet .... het instorten van haar wereld .... gevolg telkens wat
goede ouderlijke raad en steun . Dank U papa voor de wijze
steun en raad .
Oh ja Enen , vergeet ook niet jaarlijks naar de tandarts te
gaan , je mond wordt je belangrijkste werk instrument .
Wanneer Rudi op bezoek gaat geef ik hem telkens wat ca-

nen – sponsorkind van Ronald – kan het!
deautjes mee voor al de sponsorkinderen maar uiteraard
krijgt Enen wat extra , mooie stapschoenen , een juweeltje ,
... jonge meisjes zijn waar ook ter wereld hetzelfde ... graag
mooi zijn ...!
De studie blijft globaal vlekkeloos verlopen ; de nodige examenstress met de gekende aanmoedigingen gevolgd door
mooie resultaten .
Op universiteit heeft ze ook een nieuw vriendje leren kennen
en ons Enen heeft terug vlindertjes in de buik . Mama aanvaardt hem maar blijft toch wat op haar hoede . " Enen , uw
studie blijft het belangrijkste hoor !!! Het is uw toekomst "
Ook mama's zijn in de ganse wereld hetzelfde , bezorgd om
hun kroost .
Maart 2018
eindexamen .
Enen opnieuw 1
vat stress , maar
ik ben er nogal
gerust in ; waarom zou het nu
niet lukken .
Enen , yes you
can .... daarna
weken wachten
op de resultaten , ikzelf toch
ook al wat zenuwachtig, wat
moet dit dan wel
niet geven bij
haar .
In België zou zoiets leiden tot
het ontslag van
de minister van
onderwijs , maar
daar is het gewoon . Tot uiteindelijk het verlossende bericht ... Enen is geslaagd op alle theoretische onderdelen van
haar studie en mag beginnen aan een laatste half jaar stage , proeflessen geven en werkjes maken . Lesvoorbereidingen en didactisch materiaal maken horen nu éénmaal bij de
job van leerkracht .
Het is een zeer vermoeiende periode . Enen moet om 4 uur 's
nachts opstaan om tijdig op haar stageplaats te zijn . eerst
met bromtaxi en daarna nog een uur op de bus . In de avonduren wordt op de universiteit alles besproken en de voorbereidingen gemaakt voor de volgende dag . Einde van de dag
omstreeks 22 uur . Mama wacht haar dan op om samen met
de bus ( weer meer dan een uur ) naar huis te rijden . In bed
( versta een dun matrasje ) na middernacht . Ik wil het onze
jeugd wel eens zien doen ...
Enen geniet van het lesgeven , vooral de jongste leeftijd geniet haar voorkeur . Maar een goede leerkracht moet elke
leeftijd aankunnen , dus de directrice van de school stuurt
haar ook naar de 12 en 13 jarigen . Deze jongens zijn meer
dan een kop en twee nekken groter dan haar . Mevrouw de
directrice , onze nieuwe juffrouw ziet er een lieve uit ( versta

zacht gekookt eitje , en
die zullen we wel eens
pellen ) Maar buiten de
waard gerekend van
ons Enennetje , klein
maar dapper ... mijn
sponsorpapa is een
Belg en een echte Belg
weet dat rechten en
plichten samengaan.
Op een correcte maar uitdrukkelijke manier geeft ze te verstaan dat ze van haar heel veel kunnen leren maar niet moeten proberen met haar te spelen . " Amai mevrouw de directrice , die nieuwe juffrouw is wel een strenge ..." De directrice
zag dat het goed was . Enen is klaar voor het werkveld ...
Sir Ronald , in oktober studeer ik helemaal af , je hebt altijd
beloofd om dan naar Cebu te komen om mijn graduatie feest
bij te wonen . Bovendien willen mama en ikzelf U dan persoonlijk kunnen bedanken "
.Juist Enen , en belofte maakt schuld . Dus samen met Eddy
( ook een sponsor van Paniniwala ) afgesproken en vliegticket
besteld .
Enen , here I come .... Hoe dat afliep lees je in het volgende
krantje …

FILIPIJNEN
Via onze contactpersoon van Kaibigan kregen we een oproep
binnen voor een nieuw peterschap van Jherlyn Cataquez. Ze is
13 jaar. De moeder verliet het
huis, en ze leeft nu samen met
haar vader bij haar grootmoeder.
Jhelyn heeft nog een broer.
Ze behaalt prachtige resultaten
(vorig schooljaar 80%) en hoopt
later voor de klas te staan.

De familie leeft in een klein krotje, in een ‘squatter’-area
in Malabon, dichtbij Manila.

Wens je dit meisje te steunen, neem dan contact op met Mark
Bolsens (comité 06—zie achteraan krantje).
(Het peterschap kost 35€ per maand)

Alvast van harte dank.

Comité 00

Comité 05

Comité 10

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

Kindpeterschappen Latijns-Amerika
(nederlandstalig)
Contactpersoon: Marleen Lanckman

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

Domeinstraat 69A –B-3010 Kessel-Lo

jean.flipot@telenet.be

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

Tel. 014/59 02 80

Comité 01

Comité 06

Comité 21

Kindpeterschappen Filipijnen (franstalig)
Project Free Clinic Filipijnen

Beroepspeterschappen Filipijnen (nederlandstalig)
Projecten Brazilie en Navotas-Filipijnen

Groepspeterschappen

Contactpersoon: Elisabeth Carton de Tournai

Contactpersoon: Mark Bolsens

Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles

August Vermeylenlaan 14 – B-2050 Antwerpen

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

Rekening: BE58 0000 8955 8379 - BIC : BPOTBEB1

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

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

Comité 02

Comité 07

Beroepspeterschappen Filipijnen en Peru
(franstalig)

Beroepspeterschappen Peru (nederlandstalig)

Contactpersoon: Elisabeth Carton de Tournai

Contactpersoon: Frans Parren

Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles

Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich

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

Rekening: BE84 0000 6496 6859 - BIC : BPOTBEB1

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

Comité 03

Comité 08

Comité 23

Kindpeterschappen Latijns-Amerika
(franstalig)

Kindpeterschappen Azië
(nederlandstalig)

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

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

Projecten Latijns-Amerika (excl. Brazilië)

Contactpersoon: Jos Cuypers

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

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

Comité 04

Comité 09

Centraal beheer en boekhouding
Adreswijzigingen
Contactpersoon: Stefaan De Bondt

Sophie Daems Scholarship Program

Ericastraat 9 - B-2440 Geel

Rekening: BE74 0004 2523 9007 BIC : BPOTBEB1

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

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

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

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

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

Rekening: BE56 0003 2569 6088 - BIC : BPOTBEB1

Sociale zetel: Diestseweg 95—B-2440 Geel

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

Dankjewel!

Voorzitter
Xavier Votron
Rue Pont Spilet 13
1470 Bousval

xaviervotron@hotmail.com
tel. 0475/466.985

