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Herinneringen aan Popokabaka
In het voorjaar 2013 trokken wij met een klein hartje maar een koffer vol goesting en goede moed naar Popokabaka in de
Democratische Republiek Congo. In de maanden die aan ons bezoek vooraf gingen verzamelden we fondsen voor de inrichting
van het lokale schooltje. Gedurende vijf weken draaiden we ter plaatse mee aan de zijde van Zuster Lieve Leenknecht in
het weeshuis. Een intense ervaring die naast een nog grotere koffer met verhalen en herinneringen vooral de overtuiging
opleverde dat we ooit zullen terugkeren, dat het werk verre van af is en dat de steun niet eenmalig kan en mag zijn.
Dit was slechts mogelijk dankzij jullie bijdrage. De talloze vrienden, familie, schenkers en sponsors die mee hun schouders
zetten onder het welslagen van dit project.
We willen iedereen die ons op één of andere manier op weg hielp nog eens in de bloemetjes zetten en persoonlijk uitnodigen
voor een avond vol gezelligheid en herinneringen in woord en beeld aan Popokabaka. Zuster Lieve Leenknecht zal tevens
aanwezig zijn en het geheel zal muzikaal omkaderd worden met sfeervolle kleinkunstnummertjes gebracht door Elisabeth
Herman (zang) en Hessel De Groff (piano).

Hartelijk welkom om te delen in onze reiservaringen op zaterdag 28 september om 19.00 uur.
Clubhuis Claeys-Bouüaert: Kasteeldreef 6 - 9030 Mariakerke.
Betaling van inkomkaarten kan op rek.nr. BE55 747 0351545 44 met vermelding ‘Vertelavond Kivuvu’
Tegelijk kunnen jullie ook kennis maken met ons nieuwe project ‘Visvijvers voor Popo’ en de initiatieven die we willen nemen
om de werking van Zuster Lieve en al die fantastische mensen in Popo verder te ondersteunen. De bescheiden toegangsprijs
van 5 euro (zowel in voorverkoop als aan de inkom, 1 glas cava inbegrepen) en de opbrengst van deze avond gaan alvast
opnieuw integraal naar dit kersverse project.
We kijken heel erg uit naar jullie aanwezigheid!
Kathy en Myriam
Graag voor 25 september een seintje als je erbij kan zijn

mail naar info@kivuvu.be of contacteer:
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Gsm. 0476/97.51.60
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