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Nieuwsbrief november 2013 
 

vzw SAmen  
projecten voor kinderen in Zuid-Afrika 

 

 

1.Een tweede storting! 

We zijn blij te kunnen melden dat we een tweede storting van 9000 Euro hebben 

gedaan!  Dit overtreft de verwachtingen die we voor onszelf hadden gemaakt.  Dit 

bedrag komt er natuurlijk niet zo maar, maar is dankzij de inzet van velen.  Een 

overzicht van de vele activiteiten, verspreid over Vlaanderen: 

2. Opbrengsten van voorbije acties. 

 Oxfam Wereldwinkel Kortrijk:      € 500,00  

 Oxfam Wereldwinkel Beernem:      € 100,00 

 Middenschool Sint-Rembert Torhout:     € 1700,00 

 Ethisch ondernemen 4 Economie Voorzienigheid Diest:  € 280,00 

 Opbrengst schooltoneel Tweede Graad Voorzienigheid Diest:  € 494,00 

 Opbrengst Basisschool VIA Sint-Jozef te Tienen:   € 825,56 

 Opbrengst Bazar Popular Tervuren:     € 1750,00 

 Omhaling kerkdienst Anzegem:      € 130,00 

 Opbrengst acties Karel De Grote Hogeschool Verpleegkunde:  € 4700,00 

 Open Tuindag te Oedelem:      € 1226,00 

 4de Norsa Fees familie Luts:      € +- 1000,00 

  

3. Waar worden onze centen voor gebruikt? 

Zoals eerder vermeld, steunen wij een “Foster Home” in het Norsa-project te 

Wellington.  In dit gezinsvervangend huis kunnen een 8-tal kinderen verblijven.   

Daarnaast zullen zij ons geld gebruiken voor dringende noden, zoals in het verleden de 

aankoop van extra computers voor de computerklas.  We wachten op dit moment nog 

op concrete informatie over waar de rest van het gestorte  bedrag voor gebruikt 

wordt.  Sommigen van ons zullen dit in 2014 met eigen ogen kunnen bekijken.  Wordt 

vervolgd! 
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4. Onze eigen website. 

Op www.samenvoorzuidafrika.be vind je al heel wat info over ons.  Het is de bedoeling 

om de website nog meer uit te bouwen met foto’s en info.  Verder vind je hier ook alle 

info over komende acties! 

 

5. Onze facebookgroep. 

Als je zoekt in Facebook:  “Vzw SAmen – projecten voor kinderen in Zuid-Afrika” 

ingeven en dan vind je ons wel.    

 

6. Ledenwerving. 

Één van onze acties is het werven van leden.  Een individueel lid betaalt 10 Euro 

lidgeld, als gezin betaal je 20 Euro voor alle gezinsleden.  Dit kan je doen door te 

storten op ons rekeningnummer BE93 5230 8049 9567.  Daarnaast hebben we je 

gegevens nodig (naam, adres, email).   

Aangezien we reeds in de maand november zijn, wordt ieder nieuw lid automatisch ook 

lid voor het werkjaar 2014! 

 

7. Komende acties. 

 WIJNPROEVERIJ te Halen 

 

 

Op 8 december 2013 organiseren we een proeverij van Zuid-

Afrikaanse wijnen. 

Dit in zaal De Rietbron, Sportlaan 4A te Halen. 

Iedereen welkom tussen 14.00 en 17.00 uur.  € 5,00 inkom. 

Nu  

zondag!!! 

http://www.samenvoorzuidafrika.be/
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 Mondiale dag te Beernem 

 

Op 27 april 2014 vindt er weer een mondiale dag te Beernem plaats. 

Voor meer info, kijk op onze website! 

 

 

 

 Opentuindag te Oedelem 

 

Op 13 juli 2014 vindt er weer de Open-tuindag te Oedelem plaats! 

Voor meer info, kijk op onze website! 

 

 

 

 Norsa feestje te Herselt 

 

Op 8 november 2014 organiseert de familie Ooms hun 5de Norsa feestje in het 

jongens Chiroheem te Herselt.   

Genieten van een optreden, fuifmuziek of lekkers in de bar. 

Allen daarheen! 

 

 Wenskaartenverkoop 

We verkopen twee setjes van 5 wenskaarten.  Op iedere kaart staat een foto 

genomen in Zuid-Afrika.  Per setje betaal je 5 Euro. 

Wil je er kopen?  Geef dan een seintje via info@samenvoorzuidafrika.be 

mailto:info@samenvoorzuidafrika.be
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Heb je zelf iets ondernomen, of ben je dat van plan, laat het ons weten.  Dan kunnen 

we het op onze website, op onze facebookpagina en in onze nieuwsbrief vermelden.  

Hoe meer ruchtbaarheid, hoe beter.  

Als je de actie in naam van de vzw doet, en iemand van de raad van bestuur is hiervan 

op de hoogte en heeft het goedgekeurd, dan val je ook onder onze verzekering 

Burgerlijke Aansprakelijkheid.  

Wil je de opbrengst van je actie storten op de rekening van de vzw, vermeld dan 

zeker je naam en de actie, dat maakt het overzichtelijk voor onze boekhouder. 

Ons rekeningnummer: BE93 5230 8049 9567. 


