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Vervolg vorige pagina
Stefaan, 2020 was een moeilijk jaar, niet
alleen voor ons, maar zeker ook voor onze
partners. Hoe zat het financieel? Bleven
onze weldoeners ons trouw?
Stefaan: Dat is inderdaad zo gebleken : het
totaal van giften en van wat via acties ingezameld werd zit ook in 2020 op het hoge niveau dat we nu al 10 jaar aanhouden. Vorig
jaar werd ruim 430k€ ingezameld en we
hebben daar eind februari 850 fiscale attesten voor mogen versturen.
Zijn er nieuwe projecten bijgekomen het
voorbije jaar?
Stefaan: De recentste nieuwe activiteiten bij
AMIE zijn : individuele peterschappen in Madagascar, betrouwbare energievoorziening
met zonnepanelen voor ziekenhuizen in de
buurt van Kinshasa en steun voor studie van
meisjes in Brazilië. Samen toch ook al goed
voor meer dan 20k€ in 2020. Er is ook noodhulp geweest in het kader van tyfoon
Vamco.
Welke steun heeft AMIE gegeven in het kader van de COVID-pandemie?

Stefaan: Er is enerzijds uit onze reserves
geput om Covid kosten te helpen dekken : bijna 8k€. Daarnaast heeft Covid
ook lokale werking en bronnen van lokale inkomsten verstoord. Daardoor
hebben we de activiteit van pater Pol in
Kinshasa ongeveer 30k€ meer steun
gegeven dan in andere jaren. Het is uiteraard belangrijk deze moeilijke periode te helpen overbruggen. En verder
werd ook een deel van de steun die we
krijgen van het Koning Boudewijnfonds
(2.5k€) ingezet om Covid te bestrijden.
Hoe zijn de vooruitzichten voor 2021?
Stefaan: Het is uiteraard bemoedigend
vast te stellen dat donateurs ook vorig
jaar 'aan boord' bleven. Zij zijn duidelijk
al lang overtuigd van onze aanpak ter
plaatse, en waarschijnlijk ook blij dat
meer dan 98% van de giften ook ter
plaatse toekomt. We gaan er in het Bestuur van uit dat er in 2021 geen grote
verschuivingen in die steun zullen zijn.
Hopelijk kan de lokale werking goed
hernemen, en vindt men bij mekaar
hoop om voorbij verlies en tegenslag

toch toekomst te zien.
Een zelfde vraag aan Diane, wat zijn de
klemtonen voor het komende jaar?
Diane: We hopen op een snelle terugkeer
naar het normale leven, zodat we weer
activiteiten kunnen organiseren, onze
weldoeners kunnen ontmoeten en bezoeken aan onze verschillende projecten in
de partnerlanden kunnen organiseren. Ik
vind zo’n fysieke ontmoetingen met onze
partners ter plaatse belangrijk om de motivatie van zowel onze vrijwilligers als
weldoeners te versterken.
We hopen ook dat onze petekinderen en
onze plaatselijke partners, en de hele bevolking snel toegang zullen hebben tot
een vaccin tegen covid, en zullen ook bekijken of er een rol is weggelegd voor
AMIE om dit doel te bereiken.
Tenslotte willen we ook nieuwe weldoeners aantrekken. Aarzel dus niet om iedereen die je kent over AMIE te vertellen.
Alvast bedankt daarvoor.

Herstel van het sanitair in het “Petit Séminaire Collège St Martin” in Porrès (Haiti)
Een tijdje terug heeft AMIE
een steun van 3000€ geschonken voor het herstel
van het sanitair in het college
van Porrès. Omgezet bedroeg dat 184.500 Haïtiaanse gouders. In naaststaande
tabel krijgt U een detail van
de gemaakte kosten. (——>)
Het “Petit Séminaire Collège Saint Martin de Porrès / Hinche” zendt u zijn
warme complimenten en oprechte dank en is zich bewust van u grote vrijgevigheid voor de kinderen in Haïti. Moge de Heer u blijven zegenen, zodat
uw edelmoedigheid altijd tot uiting komt ten gunste van de meest kwetsbaren van zijn volk tot lof van zijn glorie. In de hoop dat de Heer je de middelen geeft om ons te helpen bij het boren van putten die deel uitmaakten
van het project en
waarvoor wij ook
nog steun nodig
hebben.
Namens het bestuur,
P.DESMARAIS
EDJODE

Beste weldoeners,
2020 was een moeilijk jaar. Gelukkig
bleven onze weldoeners onze werking steunen. De
resultaten zijn
weldra gekend.
Intussen kregen de
weldoeners hun fiscaal attest reeds via
de post toegestuurd.
Niet ontvangen?
Contacteer dan stefaan De Bondt (contactgegevens op de
laatste pagina van
Ons Krantje onder
comité 04).
De effectieve leden
werden intussen
uitgenodigd om hun
goedkeuring te geven over de rekeningen 2020 en het
budget 2021, alsook
om de bestuursmandaten van de
leden van de Raad
van Bestuur te (her)
bevestigen.
(zie uitnodiging
hiernaast).

Akwaaba Asuadei Gana
En ook de Willy-Taylor Academy in
Gana mocht zijn deuren opnieuw
opendoen voor alle leerlingen!
We hopen dat al onze leerlingen de
weg naar de schoolbanken snel terug vinden. Op dit moment tellen
we een 150 teruggekeerde leerlingen. Nog een kleine 100 heeft nog
wat overtuiging nodig. We geven
niet op ...

Solidair met El Carmen (Peru)

Rolstoelen voor ka

Toen we vorig jaar, net voor het uitbarsten van de corona-pandemie,
in de Filipijnen op bezoek gingen bij
Bahay Mapagmahal (‘Liefdevol Tehuis’) zagen we een jongen met polio, die in dit huis verblijft en begeleid naar ’t school gaat, in een veel
te kleine rolstoel. Gelukkig hadden
we enkele jaren geleden een rolstoel gekregen, en die hadden we
naar de Fillipijnen opgestuurd. Nu
kwam die rolstoel écht van pas.
Geen seconde twijfelden we om deze aan die jongen te schenken. Een
gelukkiger kind
heb ik nooit gezien.
Bahay Mapagmahal is een huis, gesticht
door zuster Roos Catry – die intussen
reeds enkele jaren terug in België is –
en tracht minder-mobiele kinderen een
kans te geven. Een 20-tal jongeren worden hier opgevangen. Ze verblijven hier
voltijds, worden er opgevangen en gaan
naar ’t school; in de vakanties gaan zijn

terug naar hun families thuis.
Het geluk van dit kind vergeet je nooit. Een rolstoel betekent immers een beetje meer vrijheid voor dergelijke jongeren. En zelf een rolstoel bekostigen zit er voor hen zeker
niet in … We gingen eens rondsnuffelen in de Filipijnen naar
tweedehandsrolstoelen en ontdekten dat deze vaak aan
woekerprijzen verkocht worden, en vaak in slechte toestand waren.
Terug in België vertelde ik het verhaal aan Elga en Gerard .
Gerard, die jarenlang in het vak zat, heeft een goede kijk op
het materiaal, en de juiste afmetingen en vertelde dat deze
rolstoel niet echt was aangepast aan de behoeften van deze jongen. Maar het feit dat we voor zo’n jongeren wilden
zorgen, deed ook zijn
hart sneller slaan. En
bij een goed glas wijn,
kiemden de ideeën
voor een nieuw project.
Er waren immers nog
jongeren in Bahay Mapagmahal die nood
hadden aan zo’n rolstoel. En we informeer-

Balik-Bayan, of hoe tweedehandspullen in de Filipijnen geraken.

Foto 1: sorteren en inpakken van de
goederen

Een balikbayan box (box ‘terug naar het vaderderland’) is een kartonnen doos die overzeese Filippino’s gebruiken om goederen naar hun thuis te zenden. Jaarlijks worden er
naar schatting zo’n 7 miljoen dozen via de zee verzonden; een enorme steun voor de arme
bevolking.
Wereldwijd zijn er expediteurs die gespecialiseerd zijn
om dergelijke dozen te verschepen. Ook in België zijn
er firma’s die deze boxen verzamelen, in een container
stoppen, en zo naar de Filipijnen versturen. Daardoor
zijn de verzendkosten voor
een klein pakket betaalbaar.

Foto 2: doos goed inpakken met tape
Foto 3: de container wordt geladen
met de balikbayan-boxen
Foto 4: geleverde dozen worden uitgepakt en de goederen verspreid

De totale duurtijd vooraleer een
doos ter plaatse is kan tot een half
jaar duren. Ook wij maken regelmatig gebruik om (vooral medische goederen en schoolmateriaal)
ter plaatse te sturen.

ansarme jongeren

den ook eens bij onze andere partners in de Filipijnen, en
kregen al snel enkele voorstellen van kinderen die ook
nood hadden aan een nieuw hulpmiddel. Gelukkig bestaat er een systeem
van Balik-Bayan, waardoor het betaalbaar is om voor minder dan 100 euro
een rolstoel vanuit België naar de Filipijnen te transporteren.

gen aan dit project, en (een deel van) het transport van
zo’n rolstoel bekostigen.
Maar er is meer …. Door deze contacten met
onze partners, zijn er ook enkele van deze kinderen ter sprake gekomen, die ook een meter of
peter verdienen, en zo een extra financieel
steuntje kunnen gebruiken. Sommigen om naar
’t school te gaan, anderen om in betere levensomstandigheden te kunnen opgroeien. Onze
partners beloofden alvast vrijwillig te zorgen
dan uw steun écht bij het gesponsorde kind aankomt.

Daarom engageren we ons om in
2021 ons rolstoelproject verder te
ontwikkelen, en willen we zo’n 20 rolstoelen ter plaatse krijgen … En daarvoor doen we ook een oproep aan onze weldoeners: hebben jullie nog een
rolstoelwagen van degelijke kwaliteit
staan, die je niet meer gebruikt, laat
het ons weten. Wij komen hem wel
ophalen, en zorgen ervoor dat hij bij
iemand terecht komt die deze echt
kan gebruiken.
Natuurlijk kan je ook financieel bijdra-

Wil je één van deze kinderen steunen of wil je
een rolstoel schenken, neem contact op met
Mark Bolsens (mark.bolsens@telenet.be – tel.
0486/526.188) of met Gerard Francken (tel.
03/666 79 54). Alvast op voorhand dank.

Peetouders gezocht
Trisha Jane V. Racho is 7 jaar
oud, en heeft een hersenverlamming. Daardoor kan ze niet lopen, niet spreken. Maar horen
en begrijpen doet ze prima.
Haar vader Primitivo is 32 jaar,
en verdient zijn kost met het
verkopen van kokos-noten.
Haar moeder Christy is 32 jaar,
huismoeder, en zorgt voor
Trisha.
Trisha volgt geen regulier onderwijs, maar wordt door enkele
leerkrachten die samenwerken
met onze partners regelmatig
vrijwillig onderwezen.
Dit willen we veralgemenen, en we willen haar en haar familie
ook een steuntje geven om een menswaardig leven uit te bouwen. Daarom zoeken we een meter of peter. Dit is een peterschap van 10 jaar, aan 50€ per maand. Regelmatig zult u een
berichtje krijgen van je petekind.

Cedric Reyes werd
pas ziek op latere
leeftijd. Nu kan hij
echter niet meer
staan, noch lopen.
Normaal zou hij
reeds in het hoger
onderwijs moeten
zitten, maar was
helaas niet in de
mogelijkheid om
naar school te gaan.
Via dit project voorzien wij hem van
een rolstoel, zodat
hij vanaf juni terug
de lessen kan volgen.
Ook voor deze 16-jarige jongen (° 3/8/2004) zoeken we een meter of peter, zodat we zorgen dat Cedric een goed diploma kan
behalen, en zijn toekomst veilig kan stellen (50€ per maand).
Cedric’s vader is een kleine landbouwer, zijn moeder huisvrouw.
Hij heeft nog 2 broers en 2 zussen: Colene, Mary Grace, Gracia
Mae en Greg.

Wil je meter of peter worden van Trisha of Cedric, neem dan contact op met Mark Bolsens (zie achterkant Ons Krantje—Comité 06).

Een briefje kan wonderen doen ….

Jos Cuypers, onze comité verantwoordelijke voor individuele peterschappen in Azië, was blij toen hij onderstaande brief via mailtje kreeg van
de moeder van één van zijn petekinderen. Graag laten we jullie mee genieten van de dankbaarheid die deze brief uitstraalt.
Wens je ook jongeren een kans geven om een diploma te halen, en zelf misschien in de toekomst zo’n vreugdevol nieuws te ontvangen, neem
dan contact op met Jos (contactgegevens: zie achterkant krantje comité 08)

Beste vrienden,
Ik ben blij dat je onze eenvoudige kerstgroeten hebt ontvangen. Ik wilde er een met de gewone post versturen, maar beperkte verplaatsingen en een zeer strak werkschema maakten het moeilijk voor mij. Wat heerlijk om een E-mail van je te lezen. Het is het hele jaar door behoorlijk hectisch geweest voor mij en ik heb nooit een echte rustpauze gehad. De pandemie (Covid) heeft inderdaad
voor opschudding gezorgd en een grote verandering in het leven van velen teweeggebracht. De opening van onze scholen in juni
tot juli zijn uitgesteld tot september. Online lessen werden gestimuleerd door de autoriteiten vanwege de toename van getroffenen als de manier om de verspreiding van het virus af te remmen.
Vanwege online lessen moesten mijn zussen en ik ons abonneren op internet. Zo lang hadden we thuis geen toegang tot internet
of wifi. Mijn twee dochters en mijn 7-jarige nichtje hebben internet nodig en hetzelfde geldt voor mij omdat we thuis moesten
werken. Ons eerste werk vanuit huis begon eind maart tot juni. In juni stond de werkgever toe dat het administratief personeel
afwisselend twee of drie dagen per week een minimum werkbasis had. Dit was ook gebaseerd op het advies van de werkgroep van
de regering.
De kinderen volgen sinds september online lessen : een aanpassing voor mijn jonge 13-jarige dochter. Ik moet haar af en toe begeleiden. Reizen was ook sterk gelimiteerd binnen en buiten Metro Manilla. Het vervoer werd echt heel streng gecontroleerd waardoor het voor iedereen moeilijk was om te reizen.
Economisch gezien had het een grote impact op het levensonderhoud van iedereen. Veel banen gingen verloren. Ik had nog geluk,
zelfs als mijn arbeidscontract om de zes maanden herzien wordt, worden we nog steeds in dienst gehouden. Slechts één familielid
mocht het huis verlaten om boodschappen te doen en thuis was ik degene die hiermee bezig was. Ik ga om de twee weken naar de
markt om verder contact te vermijden, maar ik moet van thuis te voet naar de markt en heen en terug is dat ongeveer 20 minuten.
Gelukkig kan ik opgehaald worden met de motor (de schooldienst van onze kinderen die in de hetzelfde gebied woont als wij) op
een plaats die is toegestaan door verkeershandhavers; anders zou het erg moeilijk zijn geweest om met al mijn boodschappen naar
huis te lopen. Bezoeken aan familieleden zijn tot een minimum beperkt. Mijn oudere zus woont 10 tot 15 minuten bij ons vandaan,
maar kan ons nauwelijks bezoeken. Een veel groter probleem is het bezoek aan ons moeder en twee broers die in het Noorden wonen. Nu, sinds begin november is reizen gemakkelijk gemaakt, maar u moet zich registreren en je laten testen (wat zeer duur is).
Daarom hebben mijn zussen en ik besloten om niet naar huis te gaan om kerst door te brengen, wat een traditie voor ons is. We
vieren onze jaarlijkse familiebijeenkomst, dankzij de nieuwe technologie, nu virtueel. Maar de kinderen zijn niet tevreden. Ze verlangen ernaar om bij hun neven en grootmoeder (onze moeder)
te zijn en ze willen het koude weer in het Noorden meemaken.
Tijdens deze vakantie zijn mijn zussen thuis samen voor onze
middernachtmaaltijd en een uitwisseling van geschenken. Over
de hele wereld is het hetzelfde - deze ervaringen die we hebben
worden ook door iedereen gevoeld. Wat zelfs tragisch is, zijn de
levens die verloren zijn gegaan door deze pandemie. We hebben
geluk en dankbaar dat we niet zijn getroffen, dankbaar dat we
werk hebben waardoor we eten op tafel kunnen hebben. Dankbaar dat we op onze eigen eenvoudige manier anderen kunnen
helpen die speciaal in deze tijd in nood zijn. We blijven bidden
dat het binnenkort zal eindigen. Het laatste nieuws geeft ons een
update van een nieuwe soort in de omgeving van Londen, waarbij sommige buurlanden hun grenzen sluiten. Tenzij we allemaal
het nieuwe vaccin krijgen - maar hoe moet het verder - ik bedoel
de werkzaamheid van het vaccin? Laten we bidden ... Ik hoop dat
Julie gezondheid blijven. Mijn gebeden en liefde voor beide ..
tot mijn volgende mail. Het allerbeste voor 2021!
Veel liefde,

Project Madagascar viert 10-de verjaardag !

Begin maart 2011 klopten de 4 vrienden van ‘Madaquatre’ – Marie-Claire, Thomas, Jean-Lou en Michelle – net terug van een reis naar Madagaskar, aan bij
AMIE. Het project 520 was geboren … Bedankt AMIE !
Project ‘Brousse-school’ … een klas met ongeveer 20 kinderen, op de grond,
zonder schoolmateriaal, … alleen een schoolbord. Het was begin maart 2011 !
Niemand kon zich toen voorstellen dat er vandaag 480 kinderen en jongeren op
school zouden zijn, en dat er daardoor een andere, betere toekomst voor hen
zou liggen !
Ook konden we ons toen niet inbeelden dat we intussen al 24 leraren aan het
werk kunnen zetten, en – via hen – 24 uitgebreide gezinnen een beter –een
minder slecht – leven kunnen geven.
Niemand kon zich voorstellen dat de schoolgebouwen zo zouden evolueren dat de studenten er in prima omstandigheden kunnen studeren en dat er een schoolrefter zou zijn gestart die de studenten nu dagelijks een volledige maaltijd kan bieden, zodat de
studenten de lessen kunnen volgen zonder maagkrampen of ander ongemak !
Niemand had gedacht dat er – op verzoek van de bisschop – een religieuze congregatie naar het dorp zou komen. Dat één van de
zusters de leiding over de school zou nemen, en dat de gemeente, zich bewust van de gezondheidsnoden, snel de bouw en opening van een apotheek naast de school zou toestaan.
Nee, niemand kon zich voorstellen hoe dit kleine brousse-dorpje, zonder water of elektriciteit, zo zou veranderen op amper 10
jaar tijd.
De school was de start, en niemand weet waar dit prachtige initiatief gaat eindigen.
De peetouders en vrienden van Madaquatre, die de nieuwsbrief hebben ontvangen, weten intussen dat ook het budget voor
2021 is verzekerd. En daarvoor willen we iedereen van harte danken. Want zonder deze steun van zovele prachtige mensen zou
dit project niet kunnen verdergaan.
Het geeft moed om hoopvol verder te
gaan !
De tijd vliegt, en nu reeds denken we
aan het budget van 2022. Ook nu zullen we niet veel fysieke activiteiten
kunnen organiseren omwille van de
Covid-pandemie. Maar we laten ons
niet verslaan ! Daarom dat we vastberaden creatief verder werken in dit
jubileumjaar !
Ja, 10 jaar is het vieren waard ! En ondanks de situatie, zullen we er alles
aan doen om enerzijds het budget
voor 2022 veilig te stellen, en anderzijds om ervoor te zorgen dat we elkaar kunnen terugvinden met respect
voor de beperkingen van de Covidregels.
We kunnen jullie nu al voorstellen om
deel te nemen aan de 20 km van Brussel voor het project ‘Madaquatre’.
En laten we eindigen met deze hoopvolle wens aan het prachtige brousseschoolproject :
‘Lang zal je leven !’.

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

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

Comité 04

Comité 09

boekhouding en algemene administratie
adreswijzigingen
Contact: Stefaan De Bondt

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

Stampkotstraat 10 – B-8551 Heestert

Wissenstraat 15 – B-3200 Aarschot

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

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

Rekening: BE56 0003 2569 6088 - BIC : BPOTBEB1

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

Voorzitter
Diane Nadalini
Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem
dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301
Vice-voorzitter: Xavier Votron
Rue Pont Spilet 13, 1470 Bousvall, tel. 0475/466.985
xaviervotron@hotmail.com
erevoorzitster: Thérès-Marie de Fays-Flipot

Sociale zetel: Oevelseweg 14, B-2250 Olen

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

Dankjewel!

