
kunnen ze  elk van hun andere kinderen 

de kans geven om school te lopen. 

Tenslotte, vergeet niet dat A.M.I.E. nu 

bijna 40 jaar lang het ingezameld geld 

integraal aan de kinderen overmaakt. Dit 

is mogelijk omdat we geen structurele 

onkosten hebben, ook geen salaris 

moeten uitbetalen en er geen 

onkostennota’s worden binnengebracht 

zelfs niet door de verantwoordelijken die 

regelmatig ter plaatste nagaan of uw 

giften goed worden besteed. Dit is wat we 

noemen “vrijwilliger zijn”! 

Ik kijk ernaar uit u eind april te mogen 

ontmoeten op onze Algemene 

Vergadering waarop u mij alle vragen kunt 

stellen die u maar wilt. 

AMIE-caal 

Xavier Votron, voorzitter 

Beste lezers, 

Over enkele dagen, meer bepaald op 

zondag 28 april, houden we onze 43ste 

Algemene Vergadering. Meestal zijn er 

ongeveer vijftig leden aanwezig of 

vertegenwoordigd. Dit is relatief gering in 

vergelijking met een paar duizend 

sympathisanten en honderden trouwe 

donateurs, die jaarlijks onze projecten en 

peterschappen in een tiental landen 

ondersteunen. 

Ik zou graag willen dat we een inspanning 

doen om in groten getale aanwezig te zijn. 

Ten eerste omdat de omgeving van het 

Don Bosco Onderwijscentrum in Oud-

Heverlee mooi, groen en bevorderlijk is 

voor ontmoetingen tussen de leden van 

onze A.M.I.E.-familie. Ook moeten er drie 

beheerders verkozen worden. We zijn nog 

steeds op zoek naar nieuwe kandidaten 

die zich geleidelijk aan willen inwerken in 

de groep van comitéverantwoordelijken 

en onze kleine groep van beheerders. 

Tenslotte krijgen we de kans luisteren 

naar een ‘grote meneer’, een groot 

diplomaat, die bijzonder goed op de 

hoogte is van de Noord-Zuid-relaties en 

oud-ambassadeur is van België in Congo. 

Zonder twijfel zullen de recente 

gebeurtenissen naar aanleiding van de 

verkiezingen in onze voormalige kolonie, 

bij de heer M. Frank De Coninck tot 

enkele beschouwingen geleid hebben. 

Bovendien is deze grootmaarschalk aan 

het Belgisch hof voorzitter van Caritas 

International in België en actief lid in de 

schoot van de Koning Boudewijnstichting. 

Ook op dat gebied kan hij ons deelgenoot 

maken met zijn visie omtrent humanitaire 

hulp en ons ook uitleggen hoe we de 

toekomst van een vereniging als de onze 

kunnen zien. 

Dit nummer van “Ons Krantje” is voor een 

groot deel gewijd aan de peterschappen. U 

bent vertrouwt met onze grote en kleine 

projecten die jaar na jaar doorgaan en pas 

stoppen wanneer hun doel gerealiseerd is. 

Maar we voorzien ook in de mogelijkheid 

om peter/meter te worden van een of 

meerdere kinderen in een ver land. 

Voor hen is onze financiële maar ook onze 

morele steun onontbeerlijk om studies aan 

te vangen en voort te kunnen zetten. 

Kinderen en jongeren die door onze 

vrijwilligers ter plaatse werden 

geselecteerd, zijn allemaal zeer 

verdienstelijk en behalen mooie 

examenresultaten. Maar vooral tonen ze, 

ondanks grote moeilijkheden in hun 

dagelijks leven,  de bereidheid om te leren. 

Bovenop het schoollopen oefenen ze een 

baantje uit om hun ouders toe te laten het 

gezin eten te geven. Sommigen moeten 

bovendien elke dag een lange weg naar 

school afleggen om er les te volgen. Voor 

velen geldt bovendien dat ze thuis hun 

jongere broers en zussen een handje 

moeten toesteken. 

Afhankelijk van uw middelen kunt u kiezen 

voor een peterschap van een kind in de 

lagere school of een adolescent in het 

middelbaar of hoger onderwijs. Wie zich 

niet meer dan één jaar kan/wil engageren 

zijn er de groepspeterschappen (school, 

klas, weeshuis…enz.). Weet dat elk 

geholpen kind ook een gered kind is: het 

gaat naar school gaan, zal indien nodig de 

nodige zorg ontvangen, zal een diploma 

behalen en werk vinden in eigen land. 

Omdat de steun aan een kind de ouders 

toelaat de schoolkosten te verdelen, 
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toeristische trip  maar eerder een projectbezoek.  Die kans 
kreeg Pia toen ze schepen van ontwikkelingssamenwerking 
was in Kruibeke.    “In 2013 zijn we met de groep van 
beweging;net meegegaan en bezochten hun schoolproject. 
We  waren aangenaam verrast hoe content deze jongeren 

waren met een beetje 
extra steun.  Directeur 
Rémi Bansé vertelde 
dat hij meer kinderen, 
na het 6de leerjaar, 
wilde laten verder 
studeren in het 
middelbaar onderwijs, 
maar daar had hij de 
middelen niet toe”, 
aldus Pia. 

En zo is dan het 
verhaal van ZOODO 
begonnen … 

  

In 2014 besloten Nicole 
en Pia  om 2 studenten 
te laten starten: Kuilga 

en Agnes.  Het was een stap in het duister, maar met een 
groot vertrouwen en engagement … 

Agnes volgde haar lager secundair in college St Monique. 
Nadien combineerde ze haar opleiding tot kapster met 
avondonderwijs algemenen vorming. Ze is in oktober 2022 
met een eigen kappers atelier gestart. Wij hopen dat het 
goed zal verlopen en dat zij na 1 jaar in aanmerking komt 
voor een micro krediet 

ZOODO.… het heeft iets mythisch.  Waar komt die naam 
vandaan? 

Het is een woord uit het “mooré”, één van de vele talen 
die in Burkina Faso gesproken worden, en het betekent: 
“vriendschap”.  En 
dat verwoordt ook 
heel mooi de 
doelstelling van ons 
project: 
vriendschap maken 
met de mensen die 
we leerden kennen 
toen we voor het 
eerst in Burkina 
Faso aankwamen.   

Burkina Faso 
betekent “het land 
van integere 
mensen”. Het is het 
vroegere Opper 
Volta, een land in 
West-Afrika, en – 
grenzend aan 
Benin, Ivoorkust, Gana, Mali, Niger en Togo – heeft geen 
zeehaven  met rechtstreekse toegang tot een oceaan.  
Het was een vroegere Franse kolonie (waardoor je met 
een woordje frans nog heel ver komt als je er op bezoek 
gaat) die in 1960 onafhankelijk is geworden. 
 

Pia en Nicole zijn reeds jaren goede vriendinnen, sinds de 
middelbare school.  Beiden hadden ze het verlangen om 
ooit eens een reis te ondernemen naar Afrika, geen 

Op de jongste algemene vergadering konden onze leden kennis maken met het nieuwste AMIE-project: Zoodo.  Graag 
trekken we deze kennismaking nu verder door naar Ons Krantje, en daarom organiseerden we – digitaal – een 
interviewmomentje.  Nicole De Clerck en Pia De Monie vertelden met enthousiasme over hun levenswerk. 

in Burkina Faso 



Kuilga heeft in 2021 zijn secundaire studies met succes 
afgerond. Hij heeft al een eerste jaar universiteit achter de rug, 
opnieuw  met zeer goede resultaten.  Hij volgt er 

handelscommunicatie. In oktober ll startte hij het  tweede jaar.  

 

Nicole: “En dan kregen we het verzoek van de directeur Rémi 
om ook Sidonie te helpen.  We lieten haar les volgen op college 
St. Monique. Omdat ze op internaat ging  moesten we 
natuurlijk op zoek naar extra sponsors.  Deze waren snel 
gevonden, een aantal collega’s oxfam wereldwinkeliers van mij  
betalen deze extra kosten.   Intussen zit zij – mits wat 
omzwervingen – ook al in het 4de jaar, en dat is reeds een 
eerste tussenstap om op de arbeidsmarkt te geraken.  We zien 
wel hoe het verder evolueert.” 

 

Pia: “En na Sidonie waren we terug 
op zoek naar jongeren om te helpen.  
De brousse-school – waarmee we 
samenwerkten – heeft slechts een 20
-tal leerlingen in het zesde leerjaar  
zodat de ‘pool’ om talentvolle 
jongeren te vinden, vrij beperkt is.    
Vandaar dat we ook 
beroepsopleidingen ter plaatse 
ondersteunen.  Lambert is zo’n 
jongen die afkwam en vertelde: ‘ik 
wil lasser worden’.  OK, let’s go …  en 
we vonden een stage-plaats in het dorp.  Ook hier is het de 
bedoeling dat hij later als zelfstandige lasser aan het werk kan.” 

En vorig jaar zijn dan weer 2 nieuwe studenten gestart, in het 
befaamde college Moukassa .  En zo is de bal aan het rollen 
gegaan … 

 

Nicole: “En toen werd onze directeur waarmee we 
samenwerkten verplaatst naar een veel grotere school, 
Koudyiri. Deze ligt dichter bij de stad.  In onze eerste brousse-
school kwam een nieuwe directeur, Augustin Koné, waarmee 
we reeds goede contacten hebben.  Maar ook de vorige 
directeur Rémi Bansé willen we – omwille van de fijne 
jarenlange contacten – blijven ondersteunen.   

 

Gelukkig groeit ons aantal sponsors, en zo zijn we dit jaar 
gestart met 8 nieuwe studenten, gekozen uit beide scholen 
basisonderwijs. ” 

Pia: “Een jongere laten studeren kost zo’n 270€ per jaar: 
uniform, fiets, schoolmateriaal, inschrijvingsgeld, … En wanneer 
we het engagement aangaan om een jongere te laten starten, 
moeten we er ook voor zorgen dat we dit kunnen volhouden, 
en dat hij of zij de school kan afmaken. Een kritische blik op ons 
budget is daarom steeds aangewezen.  
Daarnaast vraagt men  in beide scholen  om didactisch 
materiaal, zodat er meer dan een bord en krijt aanwezig is.  
Want wanneer er meer didactisch materiaal aanwezig is, stijgt 
het niveau van het onderwijs.  En ook de kans dat men slaagt in 
het nationaal eind-examen basis onderwijs.” En het brengt op 

want  de jongste resultaten van de kinderen zijn beter dan 
vroeger! 

 

En ook materieel werd er jaarlijks wel wat ondersteund.  Zo 
werd o.a. op de school Koudyiri  een afdak geplaatst om 
schaduw te creëren voor de leerlingen en werd de school 
aangesloten op het 
elektriciteitsnet.  Onlangs 
werd ook daar steun 
geboden om vluchtelingen 
die vanuit de brousse naar 
een meer stedelijke en 
veilige omgeving vluchtten 
te helpen.  (zo zie je maar 
dat heel de 
vluchtelingenproblematiek 
niet alleen een probleem 
van bij ons is).   

En omdat je nu eenmaal op een lege maag niet kunt studeren, 
steunen we ook regelmatig met een maaltijd op school: rijst 
met olie …  Ook het aanleggen van een moestuin in de school 
wordt aangemoedigd, en – tijdens het eindexamen waar de 
kinderen 3 dagen op school moeten blijven – voorziet ZOODO 
voor hen extra  ondersteuning  voor  maaltijden. 

 

Medische hulp en informatie  

 

Sinds de beginperiode ondersteunt ZOODO ook bij de 
gezondheidslessen.  Eric, een plaatselijke verpleger, geeft 
regelmatig lessen aan de kinderen over heel elementaire 
hygiëne-regels.   “Kinderen hun tanden leren poetsen, hun 
handen leren wassen voor het eten.  Voor ons lijkt dat zo 
vanzelfsprekend.  Voor de kinderen in de brousse helaas niet.  
En daardoor leerden we nog een probleem kennen.  Tijdens de 
lessen “menstruatie en hygiëne”  had Eric, de verpleegkundige, 
opgemerkt dat de meisjes geen verzorgingsmateriaal hadden 
tijdens hun menstruatie-periode.  Daardoor zijn ze telkens een 
week afwezig op school, 
waardoor deze meisjes veel 
leerachterstand oplopen.”, 
vertelt Nicole.  “Samen met 
de verpleger wordt  een 
project uitgewerkt om voor 
deze meisjes in het laatste 
jaar een menstruatie-
hygiëne-kit te voorzien.  
Ook aan de moeders geven 
we  zo’n kit , in de hoop dit 
binnen het gezin 
bespreekbaar te maken.  De 
moeders krijgen trouwens 
ook informatie over 
gezinsplanning, seksuele 
opvoeding enz..,”  vult Pia 
aan. 

U merkt het ZOODO bruist van energie.  Wens je ook te 
steunen, dat kan via comité 00 (zie laatste bladzijde).  Met een 
welgemeende dankjewel!  

Foto: Agnes, Kuilga en Sidonie 



Tijden en mensen veranderen, maar de Kerstgedachte niet. 

Ik denk dat december de meest nostalgische maand van het jaar is. 

Zijn we naar jaarlijkse gewoonte op Kerstboomjacht gegaan en zoals altijd 
kieskeurig over  

de vorm, hoogte of houden we het sober. 

Voor velen is december een tijd die invulling geeft aan dagen die verder in het 
jaar soms zo 

lang lijken te duren. 

En dat doet deugd. 

Ondanks de toestanden over heel de wereld en niet te voorspellen gevolgen, 
we er toch weer 

in slaagden onze projecten verder te zetten soms met vertraging. 

Eigenlijk hebben we de magie ,de hoop dat alles weer goed komt, 

de  motivatie om verder te werken, de warmte voor elkaar nodig. 

Vele gewone dingen die voorheen zo vanzelfsprekend waren zijn dat inmiddels 
niet meer, 

Dan besef je ook hoe bijzonder gewone dingen zijn. 

Dankbaarheid blijft de kortste weg naar geluk. 

Hopelijk brengt het nieuwe jaar alle bijzondere dingen die voor jullie , 

Héél véél betekenen! 

Fijne feestdagen  

Accepteren dat “het  zo is” vormt de grootste uitdaging voor ouders van een kind met beperking. 

Wanneer je zelf door een ziekte je mobiliteit verliest is hard te aanvaarden. 

Sinds 2020 zijn we gestart met het doneren van rolstoelen, rollators aan kansarmen in de Filipijnen . 

Deze stoelen maken voor hen een wereld van verschil en schenkt hen mobiliteit. 

De stralende, dankbare glimlach op hun gezicht vertelt ons dat het een juiste beslissing was. 

 

Ook in 2023 willen we jongeren en minder mobielen een stukje hun vrijheid geven … Daarom wordt ons ‘rolstoelen’-project verder gezet.  
Voor 100 € op onze rekening BE80 0000 8577 5177 met mededeling ‘rolstoelenproject’ zorgen wij dat er iemand die het zich anders niet kan 
veroorloven een rolstoel ter beschikking krijgt!  Natuurlijk krijg je een eeuwig dankjewel! 

Een kerstgeschenk uit Kenia … U leest er alles 

over in de middenpagina.  En snoep  lekker 

virtueel! 



Terug hoop in Montes Clares 

Na 2 jaar covid-uitstel kon zuster Mella voorbije 

zomer eindelijk op vakantie naar België terugkomen.  

Tijd ook voor ons om af te zakken naar het 

Kloosterhof WZC te Berlaar waar zuster Juliana me al 

stond op te wachten.  Zuster Mella had cake 

meegebracht van haar bezoek uit de Limburg.  Bij 

een lekker stukje Luikse vla zaten we snel in Brazilië. 

Drugs en Covid 

“Het zijn 

moeilijke tijden in 

Brazilië.  Covid 

heeft veel kapot 

gemaakt.  Onze 

scholen zijn nog 

steeds niet 

opgestart, en de 

vraag is of we dit 

ooit nog zullen 

kunnen.  We zijn private-scholen, en de kosten zijn zo 

gestegen, zowel voor het onderhoud als voor de lonen van de 

leerkrachten.  En dat kunnen we niet doorrekenen aan de 

ouders.  Deze kunnen het helemaal niet betalen, zeker niet 

na de gestegen kosten omwille van Covid.” 

“En ook het drugsprobleem barst meer dan ooit uit zijn 

voegen.  Het zit werkelijk overal.  Jullie in Antwerpen ervaren 

het nu ook hé”, al weerleg ik dat het bij ons in België nog wel 

meevalt.  Wij kunnen nog met een gerust gevoel overal 

rondwandelen.  Zuster Mella:  “Wij ook hoor.  Behalve dan in 

de favella’s.  Daar moet je echt begeleid worden door iemand 

van de wijk.  Anders speel je met je leven”. 

Sociale projecten 

Onze projecten in Montes Clares zijn nu ondergebracht in 

een volwaardige vzw/ngo: Aubre Social Maria Theresia 

Vermeylen.  Ook dit werk lag door covid lange tijd stil, maar 

we zijn stilaan terug aan het opstarten.  We vangen terug de 

zwangere vrouwen op, begeleiden bij de geboorte, en ook 

onze boorduurlessen zijn terug gestart.  Kinderen krijgen 

bijscholing en huiswerkbegeleiding”.  Ons centrum bloeit 

weer van bedrijvigheid. 

En ook onze voedselpakketten blijven broodnodig.  AMIE 

heeft deze al jarenlang ondersteund, en we hopen dat dit ook 

zo zou blijven. 

Helaas worden onze zusters, die alles vrijwillig en 

onvoorwaardelijk organiseerden, ouder.  Gelukkig hebben we 

wel al heel wat leken-vrijwilligers, maar deze hebben niet 

altijd hun kanalen … Daarom blijven we rekenen op onze 

weldoeners!  En we zien ook de resultaten hé.  De favella van 

Montes Clara is in de jaren serieus verbeterd.  De parochie 

leeft er.  Laten we hopen dat het zo blijft! 

Zuster Mella had ook een cadeau voor de weldoeners van AMIE 

meegebracht.  Een heel mooi en groot (1,5x3m) geborduurd 

tafellaken/deken.  Ons Krantje mag dit verloten onder alle 

weldoeners die in 

2022 een bijdrage 

hebben gestort (of 

nog zullen storten) op 

de rekening BE80 

0000 8577 5177 van 

AMIE met de 

mededeling ‘Montes 

Clares’.  Alle 

stortingen tot eind 

januari tellen mee!  En 

natuurlijk heeft iedereen gewonnen: het gevoel van kinderen en 

jongeren een kans te geven is immers van goudwaarde. 

Zuster Juliana, Mark Bolsens en zuster Mella 



Beste familieleden, vrienden en medestanders, beste vrienden van AMIE  
 
Met rasse schreden gaan we naar het einde van 2022 toe. 
2022 bracht ook weer zijn vreugdes en zijn tegenslagen mee. 
De grote vreugde waarvoor enorme dank is dat jullie ons blijven steunen. 
Dat er nog steeds zovele mensen zijn die het niet moe worden om ons te helpen. Mijn of beter onze enorme dank. 
Dikwijls vraag ik me af: waaraan heb ik zoiets verdiend??? 
Vooreerst mijn verontschuldiging dat ik u zo weinig dank en weinig nieuws laat weten. 
 
Gelukkig zijn er ook mensen die af en toe komen kijken wat we met uw hulp doen. 
 Vooral ook mensen die zich komen inzetten bv bij mama Koko, die de hoede had over 620 weeskinderen waaronder heel wat 
gehandicapten. Jammer genoeg is zij onlangs overleden. Haar werk wordt verdergezet door pater Hugo. Fantastisch werk wat 
daar gebeurt. 
Ter herinnering: kinderen met een handicap of baby’s waarbij de 
twee eerste tanden niet op de juiste plaats uitkomen, worden 
beschouwd als tovenaars en worden bijna altijd door de familie 
uitgesloten. Hun enige redding is een opvangplaats voor verlaten 
kinderen. 
 
Dit jaar hadden we het geluk ons koningspaar te ontmoeten tijdens 
hun bezoek aan Congo. De organisatoren zorgden ervoor dat zowel 
de koning als de koningin zich konden onderhouden met 
verschillende groepen mensen met dezelfde interesse en 
bezigheden. Zo was er een groep ingenieurs en ook een groep 
religieuzen en sociale  werkers. Onze koningin heeft bijna een uur 
lang geluisterd naar de overgebleven paters, zusters en enkele 
sociale werkers over het werk dat wij nog verrichten in ziekenhuizen, 
opvangcentra enz. 
 
Ook kregen we bezoek van 4 journalisten die kwamen kijken welke 
rol de katholieke kerk nog heeft in de Afrikaanse gemeenschappen. 
Zij doen hetzelfde onderzoek op de andere continenten. Ik kijk uit 
naar hun verslag. 
Ook de stichters van Damiaanactie met wie wij nauw samenwerken, 
kwamen op bezoek. Omwille van covid hebben ze vertraging in hun 
werkzaamheden. Toch kwam een ploeg van 3 mensen zonnepanelen 
plaatsen in centra voor tuberculose en melaatsen. Zij logeerden bij 
ons in Masina. 
 
Positief is ook dat mensen blijven vertrouwen hebben in de 
werkplaatsen van onze technische school. Stel u voor dat we deze 
keer een bestelling kregen van 750 schoolbanken. Natuurlijk worden 
die niet gemaakt door de leerlingen maar door een ploeg arbeiders. 
De leerlingen helpen tijdens hun praktijkuren. Ikzelf profiteer van de 
schaafkrullen. Samen met de resten van het slachthuis vlak naast 
onze school heb ik nu een enorme komposthoop zodat ook onze tuin 
profiteert van deze enorme bestelling. De driewielmoto die wij 
gekregen hebben van de gemeente Wevelgem dankzij Marnix Sabbe doet ook daarbij enorme dienst. 
Dankzij de provincie Limburg en de Salvatorianen konden we een oud gebouw verbouwen en renoveren zodat we de 
kansarmen onder onze jongeren ten minste een kans kunnen geven om te overleven. Zo kunnen we Emmanuel uit de film 
‘Kinshasa Kids’ die voor de tweede maal tuberculose heeft, enkele maanden afzonderen. 
Isaac, een leerling van het college had minder geluk. Hij had sikkelcelanemie (aangeboren vorm van ernstige bloedarmoede) 
en wilde toch deelnemen aan een ontmoeting met meer dan 2000 jongeren van de verschillende scholen van Don Bosco in 
Kinshasa. Het werd hem fataal. 
Ook Cynthia maakt zware dagen door. Cynthia is een zwaar gehandicapt meisje van 18. Als kind is ze in Lier geopereerd 
dank zij pater Albert Sabbe en de zusters van het ziekenhuis. Ze groeide op in een rolstoel en volgde avondschool bij ons. 
Haar papa was haar engelbewaarder en "chauffeur". Zo waren ze elke zondag heel getrouw in de mis van 9 uur. Helaas is de 
papa onlangs overleden. Wat zal er van Cynthia geworden? 
Ondanks de raadgevingen van vele mensen dat ik op mijn 81ste  moet stoppen en zeker verminderen, kwamen er enkele 
nieuwelingen. 
Een ex-religieuze die nog steeds onder de naam "zuster Bernadette" door het leven gaat, heeft ook een 40-tal straatkinderen. 
Meer dan 6 maanden geleden is ze gevallen met de moto. Ze wonen in een eerder afgelegen wijk waar praktisch alleen maar 
4X4-autos kunnen rijden. 
Een van haar kinderen Octavie had het middelbaar gehaald. Haar jongere broer slaagde zelfs niet in het lager onderwijs maar 
kan voetballen als Debruyne. Hoe moest dat nu verder? 
Don Bosco heeft in Masina ook een voetbalschool. Dus klopte zuster Bernadette aan bij pater Pol. De broer mocht naar de 
voetbalschool en maakt al deel uit van een ploeg in tweede divisie en Octavie studeert nu voor kleuteronderwijzeres mede 
dank zij uw steun.  
Beiden komen elke dag naar Masina ondanks die zeer slechte weg en het regenseizoen. 
Ik wil eindigen met de woorden van Octavie: “Gij doet voor mij wat zelfs mijn moeder nooit gedaan heeft.” 
 
Dit alles is mogelijk dankzij uw onaflatende steun en de ondersteuning van AMIE. 
Moge 2023 u veel geluk brengen.   koko Pol. 
 
Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn maar we maken er het beste van. 

Nieuwjaarsbrief Pol Feyen 



EMURUA OLERAI (Loita - Kenia) 

Eindelijk is het zover! De kinderen en het schoolpersoneel van de 

basisschool in Emurua Olerai hebben nu drinkwater ter beschikking. A.M.I.E. 

heeft de kost van om en bij de 3200 € op zich genomen om de school te 

voorzien van een drinkwaterton en deze ook meteen te vullen met zuiver 

water. ‘Een grote stap vooruit’, schrijft George Lenaai, onze plaatselijke 

verantwoordelijke. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Vooral in 

het noorden van Kenia, een regio met geringe neerslag, heeft de 

aanhoudende droogte ernstige gevolgen voor de lokale bevolking. Het vee 

sterft massaal door de droogte en daardoor verliezen families hun inkomen. 

Naast de klimaatverandering speelt ook de oorlog in Oekraïne een grote rol 

in deze ramp die vooral ook Somalië en Ethiopië treft. Als gevolg van dit 

conflict in Europa zijn de voedsel- en brandstofprijzen gestegen en is de 

handel wereldwijd verstoord. Door de extreme droogte en de verstoorde 

handel (weinig of geen graan uit Rusland en Oekraïne kan worden 

ingevoerd), wordt de situatie extra nijpend. Jammer dat mensen die niet 

verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming en de oorlog in Europa, het 

grootste slachtoffer zijn! 

DROOGTE!!! 

Ook de schoolkinderen in Emurua Olerai lijden onder de crisis. Al 2 jaar heerst er 

een enorme droogte. Koeien gaan dood en de school kan geen lunch meer geven 

aan de schoolkinderen omdat er een nijpend tekort aan voedsel is. Kinderen blijven 

daarom ook van school weg. Hun ouders moeten vaak lijdzaam toezien hoe hun 

kinderen hongerlijden.  

George Lenaai doet (nogmaals) een beroep op onze solidariteit. Deze oproep laten 

we niet onbeantwoord, zeker ook omdat de lokale overheid haar 

verantwoordelijkheid opneemt.   

Een warme oproep dus. Vandaar een dringende 

oproep tot financiële steun!  Met uw bijdrage 

kunnen we wellicht de lagereschoolkinderen in 

Emurua Olerai, voorlopig één maaltijd per dag 

verschaffen.  

U kunt een bijdrage storten op rekening: 

BE24 9793 2610 7638 (BIC: ARSPBE22) 

Onder vermelding: Voedselhulp Kenia 

Gelukkig is er ook goed nieuws!  

Begin oktober bezocht Angela Kronenburg de lagere school in Emurua Olerai 

(Kenia). Ze was getuige van de gevolgen van het voedseltekort maar berichtte 

ons ook dat de school het fantastisch doet. De projectverantwoordelijke ter 

plaatse (George Lenaai) is nu zelf directeur van de school geworden en zijn 

broer Matinkoi heeft sinds een paar weken een contract als onderwijzer. 

Fantastisch nieuws! 
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Energieomschakeling in de arme landen meer dan 

noodzakelijk! 

Adriaan Tas werkt als adviseur 

klimaatfinanciering voor Enabel, het 

Belgisch ontwikkelingsagentschap, 

gedetacheerd bij het ministerie van 

Economie en Financiën van Mozambique. 

Hij schreef samen met  De Clercq, Samuel 

Buvane een  artikel (Moving Mozambique’s 

just energy transition: Op weg naar een 

eerlijke energietransitie in Mozambique) 

waarin zij wijzen op o.a. ook de dringende noodzaak werkt te maken van de 

energieomschakeling in de 81 emissiearme en energiearme landen 

Een fragment daaruit. 

Op 6 november 2022 gaat de 27e klimaatconferentie van start in Sharm Al-

Sheikh, Egypte. Naar schat-ting zullen ongeveer 90 staatshoofden en 

vertegenwoordigers uit meer dan 190 landen de komende twee weken met 

elkaar bespreken en informeren over hoe de mondiale temperatuur ruim 

onder de 2C̊ en zo dicht mogelijk bij 1,5C̊ kan worden gehouden.  

In de wereld van vandaag zijn de G20-landen verantwoordelijk voor 80% 

van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Wereldwijde discussies over 

klimaatmitigatie en het koolstofvrij maken van energie-systemen hebben 

zich daarom vooral gericht op die landen met een hoge uitstoot, en dat is 

begrij-pelijk. De deal van 8,5 miljard dollar die Zuid-Afrika vorig jaar op de 

COP26 in Glasgow sloot met de VS, het VK en een aantal grote Europese 

landen, is op grote schaal geadverteerd en werd meer recentelijk gevolgd 

door een aankondiging van 1 miljard dollar door de Climate Investment 

Funds om ondersteu-ning van investeringen in energietransitie in zowel 

Zuid-Afrika als China. 

Er is veel minder aandacht geweest voor de 81 emissiearme en 

energiearme landen, die volgens een rapport van de Green Energy 

Alliance for People and Planet, een gezamenlijk initiatief van de 

Rockefeller Foundation en de Bezos Foundation, slechts 8% hebben 

bijgedragen tot de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen sinds de 

industriële revolutie. In hetzelfde rapport wordt echter benadrukt dat als 

die landen achterblijven in de energietransitie, hun jaarlijkse bijdrage aan 

de wereldwijde emissies zou kunnen groeien van 25% in 2020 tot meer 

dan 75% in 2050. Zonder een nieuwe wereldwijde aanpak voor het 

ondersteunen van de energietransitie in deze landen, zal dit traject het 

onmogelijk maken om de ergste klimaatverandering af te wenden. 

(Bron: https://www.enabel.be/moving-mozambiques-just-energy-

transition/) 

We hopen u verder op de hoogte te kunnen houden in een volgende 

aflevering van Ons Krantje. 

Rob Tas 

https://www.enabel.be/moving-mozambiques-just-energy-transition/
https://www.enabel.be/moving-mozambiques-just-energy-transition/


Opnieuw naar Madagascar 

In mei-juni 2022 hadden 
we de gelegenheid om met 
Michelle Charlot-Ramon en 
Jacqueline Bultez naar 
Madagaskar te gaan om de 
realiteit te ontdekken van 
de door AMIE ondersteunde 
projecten (project 520-
Madaquatre) en de 
partners ter plaatse te 
ontmoeten. Zo hebben we 
de schoonheid en de 
cultuur maar ook de grote 
armoede van dit land en 
zijn inwoners kunnen 
ontdekken. 
 
Madagaskar is het op vier 
na grootste eiland ter 
wereld en heeft ruim 25 miljoen inwoners. 
Natuurliefhebbers vinden hier hun paradijs. De 
Malagassiërs hebben een rijke, authentieke, 
soms verwarrende cultuur en een enorme grote 
gastvrijheid. Maar ondanks aanzienlijke 
natuurlijke hulpbronnen heeft Madagaskar een 
van de hoogste armoedecijfers ter wereld. 
 
De levensomstandigheden blijven moeilijk voor 
de overgrote meerderheid van de bevolking, 
vooral in plattelandsgebieden die slecht blijven 
scoren op het gebied van kindersterfte, 
schoolbezoek, alfabetiseringsgraad en voltooiing 
van de basisschool, ondervoeding, 
levensverwachting, openbaar vervoer, 
elektriciteit en drinkwater. Zuidelijke regio's 
hebben bovendien de afgelopen tien jaar te 
maken gehad met een verslechtering van hun 
toegang tot water en hebben de hoogste 
kindersterftecijfers. 
Volgens het rapport van de Wereldbank is 
Madagaskar een van de Afrikaanse landen die 
het zwaarst zijn getroffen door de gevolgen van 
klimaatverandering. Een extreem voedseltekort 
in het zuiden van het eiland, na vier jaar 
aanhoudende droogte, heeft het land op de 
rand van de afgrond gebracht van wat experts 's 

werelds eerste 
"klimaatveranderingshongersnood" noemen. 
 
Hoewel het belangrijkste doel van onze reis was 
om de bush-scholen aan de westkust van het 
eiland te bezoeken (AMIE-project 520) konden 
we ook een bezoek brengen aan het Centre 
Notre Dame de Clairvaux in Ivato, vlakbij de 
luchthaven van Antananarivo, de hoofdstad. Dit 
Centrum wordt al bijna 20 jaar ondersteund 
door een AMIE-project (project 506), op 
initiatief van de pastorale eenheid van 
Kerkebeek, een pastorale eenheid in het 
noordoosten van Brussel. Pater Heriberto, een 
salesiaan, was daar enige tijd priester voordat 
hij op missie werd gestuurd naar het Centre 
Notre Dame de Clairvaux. 
 
Het centrum vangt weeskinderen, risicokinderen 
of voormalige straatkinderen op in internaten 
waar een “all-in” voorziening wordt gegeven 
(medische zorg, voeding, kleding, huisvesting en 
onderwijs). Daarnaast heeft de school ook 
externen. 
Het centrum, opgericht door een diocesane 
priester François Marie Bernard LEONCE in 
1965, wordt beheerd door de salesianen van 
Don Bosco en wordt momenteel geleid door 
pater Erminio De Santis. Het was een 
missiekeuze van zijn religieuze congregatie die 
hem naar Madagaskar leidde. Hoewel de 
congregatie niet missionair is, kwamen de 
eerste salesianen in 1984 naar aanleiding van 
een specifiek verzoek. “Zending zit in de genen 
van  de kerk: de kerk is missionair of ze is niet. 
We zijn, in navolging van Christus, gezonden 
naar jonge mensen, vooral naar de 
allerarmsten. Net als Don Bosco willen we hen 
Gods liefde tonen. vertelde hij ons tijdens onze 
ontmoeting 
 
De broeders Salesianen hebben hier, net als in 
veel andere landen, een opvoeding voor 
jongeren ontwikkeld, door gemeenschappelijk 



Opnieuw naar Madagascar 

leven, bidden en onderwijs.   Ze krijgen 
de mogelijkheid om een schoolopleiding 
te volgen ook als ze niet naar de 
basisschool hebben kunnen gaan.  De 
klemtoon ligt op het aanleren van een 
‘vak’. 
 
We konden de verschillende workshops 
bezoeken die op de site werden 
ontwikkeld en de prestaties bewonderen 
van de jongeren die er werken. 
We begonnen met de 
metaalbewerkingsateliers waar studenten 
een poort aan het maken waren en 
anderen schoolbanken aan het bouwen 
waren. Toen gingen we de 
schrijnwerkerij binnen, waar we werden 
overspoeld door zoveel 
verwezenlijkingen: banken, bureaus, 
bedden... Men heeft ook de mogelijkheid 
om beroepen in de bouw aan te leren, 
zoals het metselwerk van een trap . In de 
auto-afdeling hebben we gezien hoe men 
oude auto's repareert: hier gaat niets 
verloren! Technische ontwikkeling is een 
zorg van pater Erminio. Leerlingen 
moeten bij vertrek een job kunnen 
vinden. Nieuwe werkplaatsen zijn 
onlangs geopend: huishoudelijke en industriële 
elektriciteit en aluminiumwerk in de bouw.  
De opleiding beperkt zich niet alleen tot de 
binnen-activiteiten;  het centrum is vrij groot en 
biedt percelen voor het verbouwen van 
gewassen en het houden van koeien, konijnen, 
kippen, varkens... Een landbouwerschool is 
zowel een bron van voedsel als een gelegenheid 
tot opleiding. Het onderwijs is erg belangrijk, 
omdat de bevolking van het eiland Madagaskar 
voornamelijk van de landbouw leeft (80%). 
Daarnaast kent iedereen de heilzame werking 
van dagelijks contact met dieren. 
 
Het bezoek aan dit centrum gaf veel vreugde en 
moed, want het land is erg arm en technische 
scholen zijn er schrijnend tekort. Het opzetten 
van een technische school vereist kennis, maar 
ook middelen: werktuigmachines, grondstoffen 
en rijst.  Het basisvoedsel van de Malagassische 
bevolking  wordt steeds duurder.  
Het centrum neemt bestellingen aan van 
externe klanten (bvb. scholen) en deze concrete 

realisaties zijn een bron van extra inkomsten.  
Maar helaas, veel te weinig, en onvoldoende om 
de school draaiende te houden. 

 
Voordat hij ons verliet, liet pater Erminio ons 
een fotoalbum zien met veel bekende gezichten 
van Kerkebeek, gemaakt tijdens evenementen 
die werden georganiseerd om geld in te 
zamelen. Hij was blij ons te ontmoeten en 
bedankt alle donateurs hartelijk voor hun 
jarenlange financiële steun. Wil je dit 
opleidingscentrum in 
Madagaskar ook steunen, 
dan kan je je gift storten 
op de AMIE, op rekening 
BE22 0001 5458 3947 met 
mededeling 506 
Antananarivo. 

Philippe et Geneviève Dassy-Cornette  



 Solidair met El Carmen 
Peru 

Voor “Solidair met El Carmen” was de voorbije periode weer 

een periode  die ons veel goed nieuws bracht. Onze vrienden in 

Peru werkten hard, vooral in de kleine bibliotheekjes waar 

kinderen kansen krijgen om te leren lezen en zich op een 

gezonde manier te ontspannen. We kregen van wel 10 

bibliotheekjes foto’s en tonen er hier enkele. De groep die zich 

inzet voor gehandicapte kinderen en hun ouders vergaderde en 

is zeer gelukkig want de Provincie Limburg keurde een onder 

de vleugels van onze partner, “Los Gorriones vzw”, 

aangevraagde subsidie. Enkele dagen later ondersteunde ook 

de gemeente Kinrooi dit project. Verder waren er constructieve 

contacten met scholen en de parochie die ons de kans geven 

het verhaal van onze samenwerking met El Carmen te brengen. 

De contacten met Vlaamse organisaties die in Peru actief zijn 

om samen te werken, vooral wat de vorming van de mensen 

die de kinderen zullen begeleiden, verlopen hoopgevend. Wij 

zijn allen dankbaar voor het krediet en het vertrouwen dat 

Solidair met El Carmen geniet en hebben er vertrouwen in dat 

we samen met onze partners dit zo zinvolle initiatief goed 

kunnen opstarten, ten bate van de gehandicapte kinderen en 

hun ouders. De voorbereidingen voor een 2de verblijf dit jaar, 

nu in de periode december/januari zijn lopende. Kortom, we 

blijven samen op weg gaan met de mensen van El Carmen en 

hopen dat u mee wil meestappen! 

 

 Peter of Meter gezocht 

Michelle Pallones, geboren op 18 

juni 2004, woont in Bahay 

Mapagmahal, een tehuis gesticht 

door zuster Roos Catry, waar 

minder-mobiele jongeren 

samenwonen, en begeleid 

worden in het naar school gaan.  

Ze is een flinke studente, en 

behoort tot de top van de 

school!   

Michelle lijdt aan de ziekte van 

Pott, een ernstige vorm van 

tuberculose waarbij TBC bacteriën de wervelkolom zo erg 

aantasten dat uiteindelijk tot volledige verlamming kan leiden. 

Haar vader werkt in de bouw, maar verdient onvoldoende om 

haar 4 zussen en 2 broers naar school te laten gaan.  Haar 

moeder heeft het huis verlaten. 

Wij zoeken een sponsor voor haar studies en verblijf in het 
‘liefdevolle’ huis.   
Een sponsorship bedraagt 35€ per maand.  
Interesse?  Neem dan contact op met 
mark.bolsens@telenet.be of op het telefoonnummer 
0486/526.188.  In naam van Michelle: hartelijk dan! 

 Peter of Meter gezocht 

Kaisha Pino is een meisje, 

geboren op 30 maart 2015, 

en woont samen met haar 

ouders en haar 4 broers in 

de krottenwijk Navotas, 

waar AMIE/KULAY een 

begeleidings-programma 

heeft om jongeren 

onderwijs aan te bieden.   

Haar vader is visser, en 

verdient zo’n 8 euro per 

dag, afhankelijk van de ‘catch of the day’ …  

Haar moeder is huisvrouw en zorgt voor de familie en 

grootouders. 

De familie woont nog samen met de grootouders, waar ze 

slechts kunnen beschikken over 1 kamer om te wonen en te 

slapen.   

We zoeken een meter of peter die mee met ons het avontuur 

wil aangaan.  Voor 12€ per maand zorgen wij dat Kaisha naar 

school kan gaan!  Met regelmatige nieuwsbrief en briefje van je 

petekind wordt je op de hoogte gehouden. 

Interesse, contacteer mark.bolsens@telenet.be of telefoneer 
0486/526.188. 

mailto:mark.bolsens@telenet.be
mailto:mark.bolsens@telenet.be


 Onze partners aan het woord: vandaag Bavon Mubakanda 
Haiti 

In ‘Ons Krantje’ willen we de komende edities ook graag ruimte maken om onze partners in de verschillende landen beter te leren kennen. 
Daarom dat we hen een aantal vragen toestuurden … Deze maand is het Bavon Mubakanda, die in Haiti actief is, en waarmee onze comité-
verantwoordelijke Marleen Lanckman heel goede AMIE-contacten onderhoud. 

meters en ook voor vele andere mensen van 

goede wil die grote offers brengen om één of 

meerdere kinderen, familie of onbekende, ver 

weg, te helpen.; een vriendschapsband op te 

bouwen met een onbekend kind dat hun 

petekind wordt. 

De universele solidariteit. Een peterschap is 

ook een belangrijk aspect van solidariteit. De 

peters en meters die een peterschap 

aanvaarden drukken hun solidariteit uit 

tegenover het kind en zijn/ haar familie met 

wie ze regelmatig en voor jaren hun 

vrijgevigheid en affectie  delen.  

Deelname aan de ontwikkeling van de 

kinderen en hun omgeving. 

Er is een gezegde: “ een kind opvoeden is 

een hele gemeenschap opvoeden”. Een kind 

de mogelijkheid geven naar school te gaan 

helpt de vooruitgang van het volk. 

Hoe ervaar je de samenwerking met en de  

ondersteuning van A.M.I.E. België? 

-Ik heb een grote bewondering en respect voor A.M.I.E. en haar 

Raad van Bestuur. Het belang dat zij hechten aan het onderwijs 

voor kinderen, de inspanning om peters en meters te vinden 

voor een peterschap te geven aan een kind, de stiptheid en de 

regelmaat van de peterschapstoelagen  verdienen felicitaties. 

-De samenwerking met A.M.I.E. beperkt zich niet alleen tot de 

peterschappen. Wij hebben van A.M.I.E. een aanzienlijke 

bijdrage ontvangen voor enkele projecten: het informatica 

centrum en de schoolbanken en schoolborden. 

-De regelmatige correspondenties met Marleen Lanckman, 

verantwoordelijke voor de peterschappen in Haïti, hebben een 

mooie band gecreëerd tussen ons, hier in Bois-de -Laurence

( Haïti), en A.M.E. België. Peters en meters kunnen altijd met 

hun petekind mailen ( via mij). 

Hoe ziet u de toekomst van uw land en de peterschappen? 

Op sommige gebieden merken we vooruitgang. Maar er 

wachten ons nog veel uitdagingen en inspanningen. Soms 

zitten we tussen hoop en wanhoop. Maar we blijven optimist 

dat het ooit  beter wordt. Misschien brengen de petekinderen 

een positieve verandering: een betere toekomst die we allen 

hopen. Daarom zijn peterschappen zo belangrijk en weldoend. 

Wat was de aanleiding om je in te zetten 

voor de lokale bevolking? 

De aanleiding voor mijn engagement was 

de ontmoeting met een moeder van vier 

kinderen die op het ogenblik van de 

inschrijvingen op school heel verveeld was 

omdat ze moest kiezen welke kinderen ze 

kon inschrijven. Ze was zelfs niet zeker of 

ze twee kinderen kon inschrijven. Om elk 

kind tevreden te stellen, beloofde zij hen 

twee kinderen het ene schooljaar in te 

schrijven en het volgende schooljaar de 

twee anderen. Telkens bleven twee 

kinderen één schooljaar thuis zodat haar 

vier kinderen toch naar school konden 

gaan. Ik zag het verdriet bij de moeder 

omdat zij het geld niet had om haar vier 

kinderen tegelijk naar school te laten 

gaan.  Uit schaamte verkiezen ouders hun 

kinderen thuis te houden. Zo ben ik in de 

loop van de jaren veel ouders tegen 

gekomen. 

 Mijn overtuiging dat onderwijs heel belangrijk is en de 

vaststelling dat er veel ongeschoolde kinderen zijn omwille van 

de financiële toestand van de ouders zijn belangrijke gegevens 

om mij in te zetten voor de lokale bevolking. 

En niet onbelangrijk zijn  mijn christelijk geloof en haar 

waarden.  

Wat simuleert of motiveert u om dit werk te doen? 

Er zijn vele motivaties: 

De ontroerende en pakkende getuigenissen van de kinderen en 

hun families bij wie een peterschap geholpen heeft om hun 

schoolloopbaan te doorlopen en die hun weg in het  leven 

hebben gemaakt. 

De diepe vreugde en opluchting bij de kinderen met een 

peterschap en bij de ouders. 

Enerzijds het engagement voor de kinderen van het comité 

A.M.I.E. van Marleen Lanckman( comité 05) en anderzijds de 

solidariteit van de peters en de meters voor hun petekind zijn 

meer dan pakkend. 

Mijn eigen overtuigingen en waarden gekoppeld aan de 

opvoeding van de jongeren en het onderwijs van de kinderen. 

Welke waarden zijn  belangrijk om te delen? 

De liefde en de medemenselijkheid over de grenzen heen. Ik 

heb persoonlijk veel bewondering en respect voor de peters en 

Naam: Bavon Mubakanda, missionaris van 

Scheut  

Leeftijd: 41 jaar 

Studies: Bachelor Filosofie, Master Theologie     

Pastoor, schoolbestuurder en schoolpromotor  

Bois-de-Laurence.  



Comité 23 
Project dringende hulp Kenia 

Contact: Rob Tas, Diestseweg 95 - B-2440 Geel,  

roberttas@hotmail.com - Tel. 014/72 00 28 

Rekening: BE24 9793 2610 7638 - BIC  ARSPBE22 

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

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 21 

Groepspeterschappen 

  

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 22 

Project Happy Home Kenia 

  

Contact: Christian Vandeplas 
Rue Fond Thirion 61 – B-1410 Waterloo 

christian@vandeplas.com – Tel. 0497/52 75 42 

 Rekening: BE57 9793 2610 7335 - BIC : ARSPBE22 

Comité 00 
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 

Comité 01 
Peterschappen Filipijnen (franstalig)  

Project Free Clinic Filipijnen 

Contact: Elisabeth Carton de Tournai 
Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles 
ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89  

Rekening: BE58 0000 8955 8379  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 02 

Beroepspeterschappen Filipijnen  

(franstalig) 

Contact: Elisabeth Carton de Tournai 
Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles 
ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89  

Rekening: BE84 0000 6496 6859  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 03 

Beroepspeterschappen Latijns-Amerika 

 (franstalig) 

Contact: Diane Nadalini 
Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem 

dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301 
Rekening: BE43 0001 0342 1501  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 04 

boekhouding en algemene administratie 

adreswijzigingen 

Contact: Stefaan De Bondt 
Stampkotstraat 10 – B-8551 Heestert 

stefaandebondt@telenet.be  - Tel. 056/71 72 81 
 Rekening:  BE56 0003 2569 6088  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 05 

Peterschappen Latijns Amerika 

(nederlands) 

Contacteer: Marleen Lanckman 
Domeinstraat 69A –B-3010 Kessel-Lo 

marleenlanckman@hotmail.com-Tel  016/355077  

Rekening: BE46 0000 2467  0736 - BIC : BPOTBEB1 

Comité 06 

Beroepspeterschappen Filipijnen (nederlandstalig) 

Projecten Brazilië en Navotas-Filipijnen 

Contact: Mark Bolsens 

August Vermeylenlaan 14 – B-2050 Antwerpen 

mark.bolsens@telenet.be – Tel. 0486/52 61 88 

Rekening: BE80 0000 8577 5177  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 07 

Beroepspeterschappen Peru (nederlandstalig) 

Projecten Latijns-Amerika (excl. Brazilië) 

Contact: Frans Parren 

Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich 
frans.parren@gmail.com – Tel 0495/23 83 62 

Rekening: BE45 0003 2569 6189  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 08 

Peterschappen Azië 

 (nederlandstalig) 

 

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 09 

Sofie Daems Scholarship Program 

(Thailand) 

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

janepdaems@telenet.be –Tel. 0478/720099  

 Rekening: BE97 0003 2603 1649  - BIC : BPOTBEB1 

                   Voorzitter 

                         Diane Nadalini  

           Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem 

           dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301  

 

erevoorzitster: Thérès-Marie de Fays-Flipot 

Sociale zetel:  Oevelseweg 14, B-2250 Olen 

Comité 10 

Projet Canaan (Haiti) 

 

Contact: Diane Nadalini 
Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem 

dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301  

Rekening: BE74 0004 2523 9007  BIC : BPOTBEB1 

 

Naaststaand 

overschrijvingsformulier 

is geschikt voor eender 

welke gift. 

  

Als U een voorkeur hebt 

wat de bestemming 

betreft vermeldt U dat 

best als mededeling. 

 

Dankjewel! 
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