KIVUVUNIEUWS
Beste sponsor, milde schenker, sympathisant,
Voorjaar 2013 vertrokken wij voor vijf weken naar Popokabaka in de
Democratische Republiek Congo om een bezoek te brengen aan de
projecten van Zuster Lieve Leenknecht en haar ploeg. Niet als toerist maar
om daadwerkelijk te helpen. Aan de basis van dit avontuur lagen twee
doelstellingen die allebei meer dan bereikt werden. Enerzijds staken we ter
plaatse de handen uit de mouwen en hielpen we in het weeshuis, anderzijds
brachten we onder het motto ‘van plank tot bank’ de nodige fondsen samen
om schoolbanken te bekostigen die ter plaatse gemaakt werden. In beide
gevallen werden onze verwachtingen meer dan overtroffen.
Dankzij jullie steun brachten we uiteindelijk 16.000 euro samen die integraal
geïnvesteerd werd in de projecten ter plaatse.
We willen jullie daarvoor nog eens in de bloemetjes zetten en heel hartelijk
danken. We willen die dankbaarheid ook graag tastbaar maken en daarom
nodige we jullie allen uit:
•
om vanaf 15 september een kijkje te nemen op onze vernieuwde
website www.kivuvu.be waar je reisimpressies, dagboekfragmenten en
foto’s zal terugvinden.
•
om op zaterdag 28 september om 19.00 uur af te zakken naar Clubhuis
Claeys-Bouüaert in Mariakerke voor een gezellige avond samen waarop
we onze reiservaringen willen delen in woord en beeld. Hiervoor
ontvangen jullie zeker nog een afzonderlijke uitnodiging.
Men zegt dat Afrika je niet meer loslaat eenmaal je van de atmosfeer en de hartelijkheid van het continent proefde. Wij
kunnen dat nu bevestigen en plannen zeker om ooit terug te keren.
Ondertussen willen we Zuster Lieve en al die waardevolle projecten daar ter plaatse blijven ondersteunen en hopen daarvoor
ook verder op jullie beroep te kunnen doen. Zowel jullie giften als de werking ter plaatse maken echt het verschil.
Binnenkort lanceren we een nieuw project onder de naam ‘Visvijvers voor Popo’ en willen daarvoor op een jaartje tijd
opnieuw minstens 15.000 euro samenbrengen. Wat dit project precies inhoudt en op welke manieren je ons allemaal kan
steunen om deze nieuwe uitdaging tot een goed einde te brengen kan je lezen op facebook, onze website en te weten komen
op onze voorstellingsavond.
Zonder jullie was en is dit allemaal niet mogelijk. Zoveel dank iedereen!
Myriam en Kathy
Ook namens Zr. Lieve
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