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Vervolg vorige pagina
tember nemen we het vliegtuig naar Lubumbashi. Een
vlucht duurde toen nog 3 dagen. Intussen was de
provincie Katanga afgescheiden van Kinshasa. We
kwamen toe op 10 september en op 15 september
valt de UNO in Katanga binnen om die afscheiding
ongedaan te maken. Drie maanden zijn we binnen de
muren van het klooster gebleven. Maar alles kwam in
orde. We konden onze twee jaren filosofie afmaken
en beginnen dan aan drie jaren stage.
Ik moet de salesianen danken die ons toen hebben
opgevangen en gezegd: doe maar, ge kunt dat, en als
ge het niet weet roep dan maar om hulp.
Augustus 1966, 5 jaar later vliegen we terug naar België om vier jaar theologie te studeren. We kwamen
midden in de hervormingen van de priesterstudie
terecht. In september 1969 worden we met 12 priester gewijd.
Om de vier jaar vorming af te ronden mochten we
met twee naar Zambia om er de taal Kibemba te studeren.
Na twee jaar broussepater, een leven waar je als
priester heel veel alleen bent, vroeg ik om een overplaatsing want in de bijbel staat: “Het is niet goed
voor een mens alleen te zijn.”
Zo kwam ik terecht in Cité des Jeunes: een beroepsopleiding voor een 700 tal jongeren: tuiniers, metsers, meubelmakers,
lassers en garagisten.
Een verschil van dag
en nacht. Er zijn visvijvers en een massa
sportvelden.
Een jonge Congolese
Salesiaan was aalmoezenier van de jeugdgevangenis in Lubumbashi. Als hij moet vertrekken naar Italië om zijn hogere studies verder te
zetten, vraagt de provinciaal me of ik hem wil vervangen. De ervaring met die jongeren die omwille van
kruimeldiefstallen, maar meestal omwille door beschuldiging van tovenarij opgesloten zitten, hebben
mijn leven veranderd. Die jongens moesten daar weg,
wilden ze terug een beetje een menselijk leven hebben.
De jeugdgevangenis was eigenlijk ook een centrum
voor beroepsopleiding maar heel wat machines waren in panne of verdwenen. Rond nieuwjaar mocht
heel de bende op bezoek komen op Cité des Jeunes.
Zij bezochten de verschillende werkplaatsen en de
vraag kwam natuurlijk of zij ook een stiel mochten
komen leren. Na enkele maanden kregen we toestemming, zowel van de Salesiaanse provincie als van
het gerecht.
Mijn schoonbroer Albert en mijn broer Jef kwamen
een opvangcentrum bouwen en maison Magone
werd geboren(Magone was een van de eerste jongens die door Don Bosco werd opgevangen).
Nog een anekdote: Cité des Jeunes had een goede
ploeg basketters. Ondanks het feit dat ik er niets van
ken, wordt ik verantwoordelijke van de ploeg. Mijn

drijfveer was: wat kan er
materieel verbeteren en
wat zeggen de reglementen. Ik was zoveel mogelijk
aanwezig op alle vergaderingen en won af en toe
een match op het "groene
tapijt" ipv op het basketterrein. Plots komt er een uitnodiging of beter een bevel
van de gouverneur: ge
wordt voorzitter van de liga
van de basket voor heel
Katanga…..
Later word ik overgeplaatst
naar Lukunga, Kinshasa.
Confrater Kees bouwt hier
een gelijkaardig opvanghuis
als maison Magone voor straatkinderen in Kinshasa dat de naam maison Papy krijgt omwille
van de eerste kandidaat Papy die helaas overleed kort voor de opening van het huis.
Na het ‘cité des jeunes’ kwam ‘Mayson Papy’
… Straatjongeren fladderden als ‘vlinders’
binnen en kregen zo een pedagogische begeleiding … Hoe gaat het vandaag met Mayson
Papy ?
Pol werd enkele jaren geleden overgeplaatst naar Masina, een Salesiaanse scholengemeenschap met parochie en sportterreinen. Hij is
er medepastoor en zorgt
voor het onderhoud van de
terreinen en ondersteunt de
sport op school. Basketbalploegen krijgen zijn bijzondere aandacht.
Het allerbelangrijkste: hij start er een gelijkaardig werk als Maison Papy. Hij vangt er 32 jongeren op die geen echte thuis leer hebben. Hij
zorgt voor onderdak, voeding en betaalt hun
studies. Ook na hun studies worden de jongeren begeleid naar werk, wat in deze tijd echt
niet gemakkelijk is.
En daarna volgden nog een hele resem projecten … We berichtten reeds eerder over je

initiatieven met de Acacia-bomen.
Alles ok met deze projecten?
De aanplantingen van acaciabomen
vorderen gestaag. Er moeten heel
wat administratieve hordes genomen worden en er wordt een onderkomen gebouwd zodat de terreinen
bewaakt kunnen worden.

Maar dan kwam vorig jaar de corona-crisis. Wat waren de gevolgen
voor je projecten in Kinshasa?
Door de strenge maatregelen om de
verspreiding van COVID-19 tegen te
gaan, wordt het leven een heel stuk
duurder in Kinshasa wat zijn weerslag heeft op het leven van de 32
jongeren die koko Pol onder zijn hoede heeft. Ook
zijn er veel medische problemen zowel bij de jongeren als de medewerkers. Bij gebrek aan sociale
zekerheid in Congo, kosten de behandelingen veel
geld.
Voor de jongeren is het ook heel moeilijk om werk
te vinden na hun studie, zeker werk dat
“voldoende” betaald wordt.
Ook ploegen uit Europa, zoals deze van de Damiaanactie zijn al twee jaren niet meer gekomen. Zij
kwamen “hospitaaltjes” opknappen en installeerden er zonnepanelen voor de hoognodige stroom.
Jean, U bent al meer dan 6 jaar de coördinator
van de projecten van Pol binnen AMIE. Hoe heb
jij Pol leren kennen?
Eind van de jaren ’70 heb ik zelf enkele jaren in
het onderwijs gewerkt in West-Kasaï. In 2010-11
was onze zoon Tom in Kinshasa voor een medische stage. Voor mij en mijn familie was het een
gelegenheid om Congo terug te zien en een oudcollega en vriend te bezoeken in Kananga. In Kinshasa waren we te gast in de Salesianengesmeenschap van koko Pol te Lukunga. Daar hebben we
kennis gemaakt met Cité des Jeunes, Maison Papy
en heeft hij ons verteld over de acaciaaanplantingen die in de eerste plaats het tekort
aan brandhout moeten ondervangen. Enkele jaren later heeft Pol me dan gevraagd om in België
de financiële kant van zijn projecten op te volgen
in België.

Een dankwoordje van Pol
Sedert vele jaren krijg ik hulp van mijn grote familie, vriendenkring, medebroeders
via en van AMIE. Mijn oprechte dank aan deze grote familie die zich over al deze
jaren heen gevormd heeft.
Zonder u zijn wij niets en kunnen wij niets.
Extra dank aan Thérèse-Marie Flipot voor de vele jaren hechte vriendschap.
Extra dank aan Jean Hendrikx die kwam en zag wat Don Bosco deed en doet in Kinshasa.
Dank aan u allen voor uw hulp maar vooral voor uw vriendschap.

Vandaag de dag hebben – door de wereldwijde corona-pandemie – de projecten van Pol het moeilijk.
Laten we daarom proberen een extra verjaardagscadeau te geven door een extra bijdrage op rekening
BE22 0001 5458 3947 met als mededeling ‘Verjaardag Pol’. Dankjewel.

Free-clinic in Navotas
Ook in de Filipijnen is het niet makkelijk
werken voor onze partners. « Maar we
zullen doorgaan » klonk het ook daar.
Temeer omdat er dit jaar geen algemene griep-vaccinatie door de regering
werd opgezet, was de nood aan een
free-clinic er meer dan ooit. De nodige
toelatingen werden aangevraagd en zo

Verslag van de 45ste Algemene Vergadering van AMIE
op zondag 25 april 2021
De AV van onze vereniging AMIE kon door de corona beperkingen ook dit jaar niet
fysisch plaats vinden. Alle leden werden ervan verwittigd en kregen via mail of via
Ons Krantje alle voorziene informatie, namelijk Jaarrekening 2020 en budget 2021,
bestuursmandaten. Commentaar over het budget werd gegeven door onze penningmeester Stefaan De Bondt.
In 2020 waren er 431 900 € inkomsten en 420 039 € uitgaven, waarvan 192 560 €
steun voor de peterschappen et 219 748 € steun voor de projecten.
De lopende kosten (postzegels, bankkosten, en andere diverse kosten) zijn conform
met ons doel.
Het saldo van onze rekeningen eind 2019 bedroeg 450 578€ tegenover 438 717 €
een jaar voordien. Het budget 2021 werd ook voorgelegd: het voorziet 405 800 €
aan inkomsten en
432 050 € aan uitgaven.
De mandaten van de beheerders Xavier Votron, Christian Vandeplas komen ten einde.
De mandaten van de beheerders Joke Jaspers en Diane Nadalini komen ten einde; zij
vragen een hernieuwing voor 4 jaar.
Elga Meeusen stelde zich voor als kandidaat.
Er werd aan de effectieve leden gevraagd om schriftelijk, per post of per mail antwoord te geven op de volgende vragen:

mochten we onze free-clinic organiseren. Vrijwillige dokters kwamen ons
helpen, en wij betaalden de griepvaccins en andere medicijnen. Ook in
moeilijke omstandigheden slaagden we
erin meer dan 100 jongeren een vaccin
te geven. Proficiat!

1. keurt u de jaarrekening 2020 goed.?
2. keurt u het budget 2021 goed?
3. keurt u de kwijting aan de bestuurders voor hun beheer in 2020 goed?
4. keurt u de wijzigingen in de bestuursmandaten goed (einde bestuursmandaat Xavier Votron, Christian Vandeplas)?
5. keurt u de volgende wijzigingen in de bestuursmandaten goed (verkiezing/
herverkiezing Joke Jaspers, Diane Nadalini, Elga Meeusen).
Alle vragen werden met zeer grote meerderheid goedgekeurd.

EHBO-Kid gebruikt

AMIE ook digitaal actief!

Via facebook kan je 3 van onze projecten nauwgezet opvolgen ….

Via Balik-bayan stuurden we een aantal EHBO-kistjes naar de Filipijnen, om
deze in een aantal scholen ter beschikking te stellen. We kregen onlangs
een foto en dankwoord, waarbij deze
EHBO-steun haar nut bewees.
« An emergency happened in the
school who won the health kit last february where a teacher got injured in
a motor accident. Your health kit had a
great help to do the first aid “

En vergeet ook onze eigen
internet-site niet!
www.amie-be.org

Kerncijfers uit o

Welkom Elga

DANKJEWEL
Op de algemene vergadering werd ook afscheid genomen van Xavier Votron en Christian Vandeplas. Beide bestuurders hebben zich jarenlang
ingezet voor AMIE.
In het volgende ‘Ons Krantje’ blikken we alvast terug op hun ervaringen.

Elga Meeusen werd als nieuwe bestuurster verwelkomd.

Maar nu al een welgemeende: dankjewel, het gaat jullie goed, en hou
AMIE vast in jullie harten!

Het Bestuur
Diane Nadalini, voorzitster
Joke Jaspers, ondervoorzitter
Francisca Cauwe, secretaris
Stefaan De Bondt, penningmeester
Elga Meeusen, bestuurster
Mark Bolsens, bestuurder

ons jaarverslag

Onze verschillende comité-verantwoordelijken
De dagelijkse werking van de vereniging wordt verzekerd via comité’s,
die de projecten en de peterschappen begeleiden

donateurs)

Comité-verantwoordelijken :

Frans Parren, comité 07, voor beroepspeterschappen in Peru
(Nederlandstalige donateurs) en voor

Francisca Cauwe, voor projecten 506 en 520 in comité 00
Jean Hendrikx, voor projecten 407, 511 en 517 in comité 00
Elisabeth Carton de Tournai, comité’s 01 en 02, voor peterschappen
in Azië en in Peru (Franstalige

Mark Bolsens, comité 06, voor beroepspeterschappen in Azië

project 424
Jos Cuypers, comité 08, voor individuele peterschappen in Azië
Jan Daems, comité 09, voor het project ‘Sophie Daems Scholarship
Program’ in Thailand

donateurs)

Diane Nadalini, comité 10, voor het project Canaan

Diane Nadalini, comité 03, voor individuele peterschappen in Haïti en
in Peru (Franstalige donateurs)

Griet Van den Berge, comité 21, voor groepspeterschappen

Stefaan De Bondt, comité 04, voor enkele overkoepelende activiteiten (vb. jaarverslag, fiscale attesten)
Marleen Lanckman, comité 05, voor individuele peterschappen in
Latijns Amerika (Nederlandstalige

Christian Vandeplas, comité 22, voor het project ‘Happy Home
Orphanage’ in Kenia
Joke Jaspers, voor het project ‘Akwaaba Asuadei (Ghana)’ in comité
23
Robert Tas, voor enkele andere projecten in Afrika in comité 23

Haiti, kinderen in gevaar !
Waarom moeten schoolkinderen uit Cayes (zuidwesten van Haïti), gedwongen school verlaten?

Zuster Carmelle, verantwoordelijke voor de sponsoring in ‘Les
Cayes’, stuurt ons een waarschuwing die we uiterst betreuren :
kinderen van 10 tot 14 jaar, wezen, half-weesjes, of gewoon kinderen van ouders zonder middelen, worden van school gestuurd.
Daarna komen ze regelmatig terug op de speelplaats in de hoop
toch nog wat lessen te kunnen volgen.
Een ondraaglijke situatie voor deze schoolkinderen wiens enige
kans op redding dan ook wegvluchten is … En dit alles in een
context van ongekende politieke, sociale,
economische en gezondheidscrisis.
Lees zelf haar bericht :
« Sinds mijn komst in 2019 had ik nooit
gedacht dat wat ik nu zie mogelijk was … Ik
zie dagelijks dat vele kinderen die normaal
gezien onderwijs moeten volgen, naar school
komen zonder een cent of iets om te eten op
zak. We sturen ze dan terug, maar zien ze na
2 of 3 dagen terug opdagen. Ze slenteren
rond op de speelplaats. We vragen dat ook
hun ouders eens meekomen, maar niemand
komt opdagen. En zo zijn er heel wat kinderen en jongeren die zo’n hele dag rondslenteren. Dit zijn kinderen die echt hulp nodig
hebben. Ouders kunnen geen schoolgeld betalen, maar willen toch hun kinderen naar
school sturen.
Ik heb medelijden met deze kinderen. Een
paar van hen ken ik, en ik weet in welke
moeilijke situatie ze leven. Ik denk dat ik
sinds vorig jaar me het lot van 7 of 8 heb aangetrokken. Kinderen zonder vader noch moeder, en zowel voor het basis- als voor
het secundair onderwijs. Deze kinderen hebben echt hulp nodig. »
We kennen de scholen van Cayes in Béraud heel goed. Heel
wat weldoeners van AMIE hebben er reeds honderden kinderen
uit de armste regio’s van Haiti gesteund om daar hun opleiding
te volgen. De leraars en zusters doen er alles aan om deze kin-

deren kwalitatief goed onderwijs te bieden. Scholen worden er
overspoeld met kinderen die het schoolgeld niet kunnen betalen.
Maar zonder deze bijdragen kunnen de leerkrachten niet betaald
worden, kan er geen schoolmateriaal aangekocht werden en zou
de kwaliteit snel dalen. Wij hebben uit die honderden kinderen
die om steun vroegen steeds selecties moeten maken. Hardverscheurend soms. We zijn er 3 keer op bezoek geweest, en de
beelden van schoolkinderen, die rondliepen in hun schooluniform, maar omdat ze het schoolgeld niet
konden betalen, van ‘t school werden
gestuurd nog steeds.
Daarom durven we Uw steun vragen om
deze kinderen te helpen, zodat ze hun
opleiding vinder kunnen zetten.
Het schoolgeld bedraagt 30€ per maand,
en dat 10 maanden lang, dus 300€ per
jaar. Met dit bedrag wordt het
schoolgeld betaald, de schoolbenodigdheden, het uniform, en vaak ook 1
maaltijd of snack per dag.
Omdat het verdelen van de individuele
sponsorgelden niet altijd van een leien
dakje loopt, willen we voortaan liever
rechtstreeks de school steunen. Zo kunnen de zusters de schoolkinderen beter
opvolgen, en kunnen we ook regelmatiger nieuws van hen krijgen. Voortaan
willen we hier liever de school
rechtstreeks steunen, en niet langer individuele kinderen.
De bestaande individuele sponsoringen blijven natuurlijk verderlopen !
Alvast van harte dank voor de steun !
Michèle et Nicolas KRZEMIEN

Covid-19 in Haiti … een getuigenis van onze verantwoordelijke
Ook de bewoners van ons departement bevinden zich, net als de rest
van het land, in crisis door de opkomst van de corona-pandemie die
actief is over de hele wereld. Tot nu toe beschermt de Goddelijke
hand onze Haïtiaanse families vrij goed tegen deze moorddadige
plaag. Maar dat houdt niet
tegen dat, vooral dan in het
‘College Saint Martin de Porrès’
en op andere plaatsen waar we
ouders en hun kinderen kunnen vinden, dat we hen sensibiliseren hoe zich te beschermen
tegen deze pandemie.
De situatie is soms zeer moeilijk, omdat binnen de gezinnen
de hygiëneregels niet altijd
worden gerespecteerd. Het is moeilijk om binnen één gezin te blijven, en niet bij buren of familie op bezoek te gaan. Ook krijgen we
niet altijd respons als we vragen om dagelijks het huis schoon te maken, om alles te wassen wat men eet, om sommige zaken met alcohol
te ontsmetten of om geen plassen water in of rond het huis te laten

staan. We vragen ook om zoveel mogelijk de deuren open te laten,
zodat de zon en verse lucht binnenkunnen. Maar het is niet eenvoudig communiceren …
Op school eisen we dat kinderen altijd hun masker dragen wanneer ze
naar buiten gaan, dat ze hun handen
wassen vooraleer ze de school binnenkomen en dat ze geen handen
schudden of elkaar omhelsen. Vandaar de noodzaak om enkele wastafels in het college te voorzien.
We adviseren onze kinderen ook om,
wanneer iemand van hun familie zich
niet goed voelt of wanneer ze merken dat iemand corona-symptonen
vertoond, hen onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde gezondheidspost
te brengen. Bovendien moeten ze dan ook de passende maatregelen
nemen om hen zelf te beschermen.
P Desmarais Edjode

Fundación Solidaridad-Buen Samaritano, Project 424
“Solidaridad” in Cochabamba, Boli-

via, is een minder gekend project
dat AMIE-vzw steunt. Een reden om
in 2016 via Peru naar Bolivia te reizen om kennis te maken met deze
organisatie die zich sinds 1982 wijdt
aan mensen in nood. Het leven op
zo’n 2600 meter hoogte gelegen provincie in het Andesgebergte is zwaar. Het team dat zich hiervoor met hart en ziel inzet,
staat onder leiding van zuster Petra, een in 1633 door SintVincentius a Paulo gestichte congregatie, ook bij ons gekend
voor hun inzet voor mensen in nood. De naam “SolidaridadBuen Samaritano” is niet zomaar gekozen. De instelling huldigt
immers het motto: "GEVEN wanneer je hebt” en
“ONTVANGEN” waar het nodig is. Zo brengen rijkere Bolivianen
geneesmiddelen en kleding naar het centrum die het daar onder de behoeftigen verdelen.

krijgen die kinderen in een land als Bolivia, waar er weinig of
geen voorzieningen bestaan, toch de kans om hun beperkte
mogelijkheden zo goed mogelijk te ontwikkelen en zo ervaren
hun ouders dat ze er niet alleen voor staan.
Zeker de arme bevolking in Cochabamba heeft te lijden onder
de gevolgen van het Coronavirus. Om Solidaridad-Buen Samaritano in deze extra moeilijke tijden te ondersteunen, verleende
AMIE-vzw in 2020 een bijzondere bijdrage van 1000 Euro die
zeer dankbaar aanvaard werd.
Meer informatie bij Frans Parren, frans.parren@gmail.com. U
kan de organisatie ook volgen op hun Facebookpagina: https://
www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Solidaridad-BuenSamaritano-582655415445508

Het project evolueerde door de jaren heen naar een sociaalmedisch centrum dat op diverse wijze mensen in grote nood wil
bijstaan. Het begeleidt behoeftigen uit stad en achterland die
een medische behandeling nodig hebben, verstrekt geneesmiddelen en voedselhulp en zorgt voor ondersteuning van een verpleegster of therapeute. Er is bijzondere aandacht voor gehandicapte kinderen. Door hun inzet ontving Solidaridad steun van
het Nederlandse Prinses Lilianafonds zo was het mogelijk een
therapie- en revalidatieruimte in te richten. Dankzij Solidaridad

Peetouders gezocht in de Filipijnen
Benjamin Sevilla, 15 jaar, is
één van onze studenten uit
Navotas. Helaas, door Covid,
zijn er geen face-to-face
klassen, en bij velen thuis is
er noch internet, noch computer. Dus wordt het lesvolgen met potlood en papier,
en wekelijks het huiswerk
inleveren op school.
Benjamin is een flinke student, en zou graag verder
studeren … Daarvoor zijn we
op zoek naar een peter of meter die alvast voor de komende 3
jaar hem wil steunen. ¨
Een peterschap kost 12€ per maand.
Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Mark Bolsens
(contactgegevens: zie comité 06, achteraan Ons Krantje).
Alvast van harte dank.

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.

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 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!

