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woordigd. Dit is relatief gering in vergelijtoewensen. En dat is ook zeer
king
met een paar duizend sympathisangoed....
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Dus laten we in 2020 de
vriendschap in het hart van
onze relatie plaatsen. De wereld kan er enkel beter van
worden!
Gelukkig Nieuwjaar
Xavier Votron
Voorzitter A.M.I.E.
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Onze Happy Home
kinderen in Kenia.
Christian Vandeplas

Zoals je weet,
loopt sinds november 2006 (al
13 jaar geleden), het project Happy Home Kenia. We
hebben in het
dorpje Stelha,
in zuidwest Kenia, een weeshuis gesticht dat tot 32 kinderen
heeft opgevangen. Huisvesting, scholing, medische zorgen, werden daar in een familiale sfeer verzekerd met de uiteindelijke
bedoeling om deze kinderen een volwaardige toekomst te bieden.

nen. Wij kunnen zodoende dit programma tot het einde financieren. Dit budget reikt tot einde 2022.

In 2017 zijn wij, in moeilijke omstandigheden, verplicht geweest
om voor de kinderen een andere oplossing te vinden. Uiteindelijk hebben we ze onder de hoede kunnen brengen van een andere organisatie, met name “Blessed Generation Children Kenya”(afgekort BG).

Als conclusie van onze Keniaans ervaring over de jaren, blijven
we steeds vaststellen hoe belangrijk het is om minderbedeelde
kinderen te kunnen ondersteunen door hen een grondig schooltraject aan te bieden. Zo worden ze, ondanks een soms kansloze start in het leven, weer paraat om een positief traject aan te
vatten met eigen roer in handen.

Ondertussen zijn al een twaalftal onder hen zelfstandig en gevestigd, al dan niet met een einddiploma in de hand. De ene oefent
een beroep uit (bv
elektricien) , de
andere is een zelfstandige zaak gestart. Enkelen hebben intussen zelfs
een gezin gesticht.
Vijftien onder hen
zullen hun middelbare studies in de
komende jaren
beëindigen in de
school BG-High in
Nyamira of in een
technische school.
Drie onder hen
hopen volgend
jaar naar een universiteit te mogen
gaan.
Vier van onze kinderen, de meest begaafden onder de oudsten,
volgen nu al de cursussen aan de Universiteit van Mombassa, op
internaat.
Wij krijgen regelmatige nieuws over hun vorderingen, hun
schoolrapporten, een eigenhandige brief, de laatste nieuwsbrieven.
Deze kinderen ondersteunen we verder met het reeds verzameld
geld. Gelukkig zijn onze peters en meters ons, gedurende de
moeilijke jaren 2017 en 2018, ononderbroken blijven ondersteu-

Met de steun die verder, sinds 1 januari 2019, door de peters
en meters bijkomend wordt gegeven hebben we nog de studiekosten van 13 extra kinderen kunnen financieren. Zij werden
opgenomen in het studieprogramma lagere schoolklas van Blessed Generation: Faida John Mramba, Fatma John Athman, Fatuma Kenga, Malkiah John, Mariam John, Mohammed Saidi,
Moses Kitsao, Nassir Hamsi, Faith Kache, Patrick Justine, Tumaini John, Zawadi John, Baraka James.
Wij hebben kunnen waarnemen hoe actief deze BG organisatie
is om kansarme kinderen op te nemen, te ondersteunen en hen
een ware kans in het leven mee te geven.

Wij wensen u allen van harte een gelukkige en voorspoedige
2020.

Wilt U ons helpen ?
Elk jaar bij de aankondiging van de Algemene Vergadering roep ik op tot een
spontane solicitatie voor het mandaat
van beheerder van onze vereniging. En
elk jaar blijft mijn mailbox leeg…
U die A.M.I.E. goed kent, die haar sinds
kort of reeds veel langer steunt, wilt u
haar helpen beheren? Vandaag telt onze
vereniging 7 beheerders van wie 3
vrouwen en 4 mannen, 3 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen (in werkelijkheid
allemaal min of meer tweetalig), maar
bovenal zeer gemotiveerd.
Onze taak is betrekkelijk eenvoudig: we
vergaderen zes keer per jaar in OudHeverlee, waar we ook onze algemene
vergadering houden.
We onderzoeken de aanvragen tot hulp
en kijken naar mogelijke samenwerkingsverbanden. We beraden ons
over de inhoud van Ons Krantje. We
proberen ook de problemen op te lossen
waarmee onze lokale verantwoordelijken geconfronteerd worden en we beslissen over de toewijzing van een deel
van de reserves aan projecten die er het
meest nood aan hebben.
In 2020 kunnen twee beheerders vervangen worden. Kandidaten zullen worden voorgesteld om lid te worden van
onze Raad van Bestuur, eerst als waarnemer en vervolgens als gecoöpteerd lid
tot aan hun benoeming op de volgende
algemene vergadering.
Dus, als je U zich aangesproken voelt
neem dan contact op met mij en laten
we een toekomstige samenwerking bespreken ...
Ik hoop dat deze oproep deze keer niet
onbeantwoord zal blijven…
Xavier Votron, voorzitter van A.M.I.E.

Datum algemene vergadering
Noteer nu reeds in je agenda van 2020 …
De algemene vergadering van AMIE gaat door op zondag 26 april in het Don Bosco-centrum in OudHeverlee.

SANITAIRE STOP … Een gezonde en veilige omgeving !
In ons vorig krantje las je het verslag van Rob Tas
over het project in Emurua Olerai (Kenia) waar de
toiletten dringend aan vernieuwing toezijn. In het
dossiertje dat opgesteld werd door onze partners
ter plaatse, was een duidelijke berekening gemaakt van wat dat allemaal zou kosten … in totaal
zo’n 3000 euro. Helaas is door een foutje van ons
de berekening niet bij het artikel geplaatst. Waarvoor onze verontschuldigingen.

Hierbij alvast het resultaat van het gedetailleerde
werk. En ook nog een oproep om de laatste centjes bij te dragen … Dankjewel.

Een update uit Ghana

Joke Jas

Zoals u zich misschien nog wel herinnert uit voorgaande artikels proberen we met Akwaaba Asuadei toch elk jaar naar Ghana te trekken om onze
school te bezoeken. Hoewel we bijna dagelijks contact hebben met Emelia, de directrice vinden we het belangrijk om ook effectief langs te gaan en
met eigen ogen te zien hoe het project loopt. Dit jaar zijn we van 26 oktober tot 23 november in Asuadei geweest. We willen jullie dan ook graag op
de hoogte brengen van de nieuwe ontwikkelingen binnen onze school.
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd?
We willen met trots aankondigen
dat onze vrijwilligerswoning sinds
kort bewoonbaar is! Meer nog, we
hebben er zelf ook verbleven tijdens
ons bezoek. We liepen al even met
het idee om een vrijwilligerswerking
uit te bouwen. Dit vraagt natuurlijk
ook treffelijke accommodatie voor
onze gasten. We bouwden een woning met zes slaapkamers, een keuken en twee badkamers.

De volgende stap is een samenwerking opstarten met onder andere hogescholen en universiteiten. We willen de kwaliteit van de lessen omhoog
halen door kennis uit te wisselen, maar evenzeer medische projecten, bouwprojecten, energieprojecten etc. komen in aanmerking. Kortom: iedereen die wat kan of wil doen is welkom. Heb je interesse? Of ken je iemand die op zoek is naar wat avontuur? Contacteer ons gerust via
akwaaba.asuadei@gmail.com!
Hoe gaat het op de school?
Op dit moment zijn er een 270-tal leerlingen ingeschreven bij ons. Een
mooi aantal vinden we, maar er is nog ruimte voor groei. Deze groei zal
vermoedelijk nog wel even op zich laten wachten aangezien onze streek
met financiële moeilijkheden kampt.
Opeenvolgend zijn er twee oogstseizoenen zwaar tegen gevallen door
ofwel grote hitte (brand), ofwel storm en regen. Dit wil zeggen dat onze
ouders moeten rondkomen met het minimum. Dit merken we uiteraard
ook op school. In functie van zelfredzaamheid vragen wij ouders om bij te
dragen in de kosten voor voeding en vervoer etc. Zo investeren ze mee in
de toekomst van hun kind en kunnen wij blijven draaien. Door de slechte

oogsten wordt dit nu zeer moeilijk voor velen. De inkomsten op school zijn
dan ook drastisch gedaald waardoor het dagelijks reilen en zeilen in gevaar
komt. We kunnen deze daling voorlopig ook niet bufferen met onze eigen
economische activiteiten want ook onze plantage deed het niet zo schitterend en onze winkel staat op een zeer laag pitje aangezien er geen koopkracht is. Voor het eerst sinds drie jaar heeft Akwaaba Asuadei dan ook opnieuw een handje toegestoken bij het betalen van rekeningen. Samen met
onze leerlingen en ouders wachten we in spanning af tot het volgende
oogstseizoen. De plantages zien er alvast weer beter uit!

Plannen voor de toekomst
In 2020 starten we met de bouwplannen voor een aantal multifunctionele lokalen. U herinnert zich misschien
nog dat we bij de bouw van ons internaat reeds fundering gelegd hebben voor uitbreiding. Deze uitbreiding gaan
we nu proberen uitvoeren. Het zal ongeveer een kopie worden van het bestaande internaat. Een badkamer en
twee grote lokalen. De bedoeling is dan dat ook onze jongens verhuizen naar dit gebouw (dit kon voordien niet
omdat slaapzalen van jongens en meisjes niet vlak naast elkaar mogen liggen van de overheid). De tweede ruimte zal ingericht worden als computerklas, bibliotheek en een bureau voor onze leerkrachten.
Daarnaast willen we opties bekijken om onze economische activiteiten op te krikken. De huidige winkel en plantages brengen nog niet voldoende geld in kassa om volledig zelfredzaam te zijn, zeker niet in de huidige financiële toestand. We bekijken opties om een winkel te openen in Abuakwa, een marktdorp dichterbij de stad. Hier is
namelijk altijd bedrijvigheid, los van de opbrengsten van oogsten. Daarnaast spelen we met plannen om een
kleinveeboerderij te openen. Wat het ook zal worden, we willen echt focussen op zelfredzaamheid komend jaar.

( H A I T I )
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L a n c k m a n — P a t e r

B a v o n

Pater Bavon, scheutist, verantwoordelijke voor de peterschappen in Bois-de -Laurence en met wie ik een heel goede
samenwerking heb in het opvolgen van de petekinderen,
schrijft over de toestand in Haïti.
Ook ik wens al de meters en peters een Vredevolle Kersttijd
en voor 2020 veel goeds met veel mooie momenten. Een welgemeende en oprechte dank voor jullie steun aan de kinderen in Haïti.
Ons doel blijft nog steeds om een school op eigen benen uit te bouwen die
ook zonder onze hulp kan draaien.

Marleen Lanckman, verantwoordelijke peterschappen Haïti

Tot slot willen we ook bekendmaken dat we vanaf 2020 naast onze individuele peterschappen ook groepspeterschappen zullen aanbieden. We merken dat een groot aantal leerlingen wel een deel van de opleidingskosten
kan betalen, maar niet het ganse bedrag. Deze leerlingen komen in praktijk
ofwel enkel naar school op de dagen dat ze kunnen betalen ofwel glippen
ze gratis binnen (we knijpen dan even een oogje toe). We staan reeds lange tijd toe dat een aantal studenten verminderde bijdrage betalen, dat ouders dus betalen wat ze kunnen omdat we van mening zijn dat ook deze
leerlingen recht hebben op kwalitatief onderwijs. Deze situatie wordt echter onhoudbaar omdat de groep van deze leerlingen steeds groter wordt.

Het jaar 2019 loopt ten einde, een jaar dat veel turbulente
momenten heeft gekend en eindigt met grote demonstraties
georganiseerd door de oppositie die zowel het vertrek van het
staatshoofd als radicale verandering eist van het "politieke,
economische en sociale systeem". Zaken die nodig zijn, alleen
de methoden om die te bereiken zijn niet altijd correct.
De bevolking die al moe is door hun precaire levensomstandigheden wordt dubbel slachtoffer; aan de ene kant van de
overheid die er nog steeds niet in slaagt om aan de behoeften
van de mensen te voldoen, en aan de andere kant van de demonstraties en stakingen die het leven ook moeilijk maken. Zo
ontstaat een "Lock country", wat "geblokkeerd land" betekent. Negen weken werkte niets normaal, alles was verstoord;
wegen geblokkeerd door barricades, winkels leeg, scholen gesloten. Het was een vorm van “openluchtgevangenis” die de
indruk wekte van kwaad naar erger te gaan.
Onze school (Presbytérale Saint Jean-Bosco) had het geluk
verder te kunnen werken, omwille van de geografische ligging
in het bergachtige gebied, ver van de stadscentra. Maar we

Helaas kunnen we ze niet allemaal gratis of met verminderde bijdragen
blijven voeden en transporteren.
Op termijn zullen we dan genoodzaakt zijn om deze leerlingen van school
te sturen, iets wat we absoluut willen vermijden. We willen bij deze een
warme oproep doen om je kandidaat te stellen als peetouder voor deze
groep! Bij interesse kan je terecht bij akwaaba.asuadei@gmail.com of telefonisch op 0472/36.65.78. Een gift met vermelding “groepspeterschap”
kan op ons rekeningnummer BE35 9793 2610 7537.

werden allemaal getroffen door deze crisis. We zijn het
schooljaar begonnen zonder alle benodigdheden en schoolboeken. We hadden zelfs een paar dagen geen krijt meer omdat we geen toegang hadden tot de winkels. Maar de algemene reactie van onze studenten was indrukwekkend: ze begrepen allemaal de oorzaak van het ongemak en reageerden
positief. Momenteel functioneert alleen onze schoolkantine
nog niet, gewoon omdat de leveranciers nog geen toegang
hebben tot het gebied. Sommige kinderen komen hongerig
naar school en eten de hele dag niets.

God zegene u voor uw lovenswaardige inzet en uw duidelijke
liefde voor de kinderen van Bois-De-Laurence.

Vrolijke kerstdagen en een vreugdevol 220

P. Bavon Marie Mubakanda, CICM

Een woordje van Dank

Elga Meeusen

Sinds geruime tijd, zamelen wij spullen in,
voor de kinderen uit Manilla en Cebu,
in de Filipijnen.
Onze hulp wist dus, reeds ver uit te deinen.
Op die manier, krijgen die kinderen de nodige medicijnen.
Zo, ontvangen zij ook kledingstukken,
schoolgerief en spulletjes om mee te spelen.
Wij doen niets liever, dan met die kinderen te delen.
Reeds van bij de start,
doen wij dit, met heel ons hart.
Jawel, mijn vrienden en mijn klanten,
zijn echte sympathisanten !
Samen hebben wij al zoveel, voor die lieve kinderen gedaan.
Wij zijn er, met z’n allen, voor gegaan.
Zo kregen zij een nieuwe kans.
Een leven met meer vreugde en glans.
Want, wij voorzien hen, al die tijd reeds, in hun noden.
Dit, met de financiële en de materiële hulp,
die wij hen, met z’n allen, tot nog toe, hebben geboden.
Allerhande spullen, medicatie, schoolmateriaal …
Kortom, een prachtig verhaal !
De kinderen uit Manilla en Cebu,
en ook ik zelf zijn jullie allen, toch zo ontzettend dankbaar.
Want, jullie stellen een prachtig gebaar.
Zonder jullie hulp en inzet, hadden wij dit nooit kunnen realiseren.
Dankzij jullie helpende hand, wisten wij ontzettend goed te presteren.
Daarom, hartelijk dank, uit de grond van mijn hart,
aan jullie, lieve mensen, toch zo apart.
Laat ons verder doen, zoals wij, al bijna 2 jaar lang, bezig zijn.
Iets doen voor anderen, dat voelt fijn !
Het geeft je een boost en frisse moed.
Jawel, iets goeds doen voor jouw medemens, dat doet goed !
Vooral in deze Kersttijd, een tijd van vrede,
had ik voor dit dankwoordje alle reden.
De arme kinderen uit de Filipijnen en trouwens uit heel de wereld,
zijn, zoals Het Kleine Kerstkind.
Het ging hen niet voor de wind.
Ze hadden en hebben nog steeds, onze hulp en inzet nodig.
Het was, dus, zeker niet overbodig !
Al die kinderen op zich, ze zijn toch zo ontzettend bijzonder.
Ieder van hen apart, is een klein wereldwonder.
Het Kerstkindje kreeg van de 3 wijzen,
wierook, mirre en goud.
Laten wij, dus, verder doen, met deze kinderen te delen, zonder fout !
In naam van de Filipijnse kinderen en van mezelf,
een dikke merci en prettige feestdagen !
Dat het nieuwe jaar jullie, ten volle, mag behagen.
Met iedere dag opnieuw, een brede glimlach.
Dat vreugde, geluk en een goede gezondheid,
jullie het ganse jaar vergezellen mag !
Zalig Kerstmis & Gelukkig Nieuwjaar !
Elga en Gerard

Onze AMIE-kerstwens 2020

Thérèse-Marie de Fays-Flipot.

Ter gelegenheid van de kerst- en nieuwjaarsdagen , wil ik jullie allemaal bedanken, want vanaf het allereerste begin, zelfs vóór onze officiële stichting, van onze mooie vereniging A.M.I.E., heb je vertrouwen in
ons gesteld en voor dit, zeg ik je: DANK U
Zoveel kinderen zijn gesponsord door jullie dierbare peetouders en dus, door deze immense beweging van
solidariteit hebben we duizenden kinderen kunnen begeleiden op het pad van leren, scholing, training, verschillende studies en technieken die ook tot secundaire studies en zelfs tot de universiteit leidden ... Hoe kunnen we jullie daarvoor danken?
Allen samen hebben we de deuren die naar een betere toekomst leiden voor hen geopend. Door dit lange
pad van vele jaren, hebben zoveel kinderen en jongeren een droom kunnen realiseren die zonder jullie allemaal onbereikbaar zou kunnen zijn.
Dat dit allemaal mogelijk is geweest, is ook te danken aan de vele religieuzen en missionarissen, mannen en
vrouwen. Al deze mensen die daar ter plaatse werkten en woonden, hebben ons gegidst om projecten uit te
voeren ten gunste van de bevolking met wie ze dagelijks leefden. Projecten en sponsoring hebben het leven
veranderd van zoveel kinderen die een beter leven wensten.
Alle oprichters van onze prachtige vereniging waren vervuld van hoop dat deze keten lang zou blijven bestaan en je ziet dat onze hoop goed werd bewaarheid ... A.M.I.E. leeft nog steeds en hoe!
Ik dank alle vrijwilligers die elkaar jarenlang hebben opgevolgd, onvermoeibaar werken zodat kinderen uit de
hele wereld hun droom kunnen realiseren "om te leren, te studeren, te trainen voor een iets betere toekomst" Een droom die kinderen soms zien als een moeilijke karwei…. Maar op een dag zullen ze het begrijpen …
Dank ook aan al onze weldoeners zonder wie niets had kunnen worden bereikt. Dit vrijwilligerswerk dat elke
dag doorgaat is ongetwijfeld het grootste geschenk dat we aan kansloze kinderen hadden kunnen geven.
Met vreugde zie ik dat het enthousiasme van het begin aanhoudt en dat jonge mensen met nieuwe ideeën
komen. Dit kan ons alleen maar gelukkig maken omdat jonge mensen vandaag de wereld anders bekijken.
Hun projecten openen nu al andere horizonten en A.M.I.E. zal dus in staat zijn om verder te doen, op
plaatsen waar kinderen en jongeren steun nodig hebben, en kansen moeten krijgen om kennis verwerven.
Zodat ook deze kinderen later, op hun beurt, die zelfde waarden kunnen overbrengen.
Moge het kerstfeest, dat families samenbrengt, een geweldige reünie voor jullie zijn.
Moge 2020 jullie alle genegenheid brengen. We hebben dat ook allemaal zo hard nodig.
Aan iedereen die A.M.I.E. in zijn hart draagt, zeg ik graag : bedankt en laten we samen doorgaan op onze
prachtige weg naar vriendschap.
Thérèse-Marie de Fays-Flipot.

Comité 00

Comité 05

Comité 10

Projecten Madagascar : 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

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 Bergh
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

Projetcs Amerique Latine (excl. Brésil)
Contact: Frans Parren

Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles

Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich

Contact: Christian Vandeplas

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

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

Comité 03

Comité 08

Comité 23

Beroepspeterschappen Latijns-Amerika
(franstalig)

Peterschappen Azië
(nederlandstalig)

Project Aide Urgente Kenya
Contact: Rob Tas, Diestseweg 95 - B-2440 Geel,
roberttas@hotmail.com - Tel. 014/72 00 28
Rekening: BE24 9793 2610 7638 - BIC ARSPBE22
-----------------------------------

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

Rekening: BE58 0000 6496 6859 - BIC : BPOTBEB1

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

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

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 04

Comité 09

Voorzitter

boekhouding en algemene admistratie
adreswijzigingen
Contact: Stefaan De Bondt

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

Xavier Votron
Rue Pont Spilet 13
1470 Bousval

Stampkotstraat 10 – B-8551 Heestert

Wissenstraat 15 – B-3200 Aarschot

xaviervotron@hotmail.com

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

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

tel. 0475/466.985
erevoorzitster: Thérès-Marie de Fays-Flipot

Rekening: BE56 0003 2569 6088 - BIC : BPOTBEB1

Sociale zetel: Diestseweg 95—B-2440 Geel

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

Dankjewel!

