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Nieuwsbrief januari 2016 
 

vzw SAmen  
projecten voor kinderen in Zuid-Afrika 

 

 

 

OOnnzzee  ((llaattee))  bbeessttee  wweennsseenn  vvoooorr  iieeddeerreeeenn,,  vveerr  eenn  ddiicchhttbbiijj!!  

 

1.Jaarlijkse algemene vergadering 

Op zondag 24 januari 2016 hielden we onze jaarlijkse algemene vergadering.  Hiervoor 

kwamen we samen in Den Deugeniet op de Leugenberg te Ekeren.  Voor de vijfde maal 

verkozen we een bestuur en verdeelden we de taken.  Eigenlijk bleef alles bij het 

oude.  Never chance a winning team! 

 

Ons bestuur:Kris Neyt, Riet Gailliaert (secretaris), Davy Valkenborgh 

(penningmeester), Gert Van den Eynden, Gilles Greet, Jan De Keyzer, Philip Rogge, 

Heidi Deboeuf, An Van Der Celen, Greet Thijs en Erik Verhoeven (voorzitter). 
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2. Nieuws van Norsa!!! 

In het voorjaar van 2015 kwamen 2 bestuursleden van Norsa op bezoek in België en 

konden we de contacten nog meer verstevigen.   

We bespraken de lopende projecten en de 

grote noden in de toekomst.  Zo vallen de 

subsidies weg van hun dagelijkse 

“soupkitchens”. 

Ze zouden ook heel graag een braakliggend 

terrein ontginnen om er een moestuinproject 

mee op te starten.  Jammer genoeg vinden ze 

hiervoor niet de juiste plaatselijke trekker, 

waardoor ze dit niet kunnen opstarten.  

In 2016 bestaat Norsa 10 jaar!  Zij nodigen iedereen van harte uit om dit samen 

met hen te vieren.  Hoe graag zouden we op deze uitnodiging ingaan…!  Een 

verjaardagskaart is in de maak. 

“NorSA was established in 2006, it is 10 years later we are celebrating our 10th 

anniversary! We are extremely proud, humbled and grateful for the privilege we have 

had to serve for the last 10 years and we are looking forward to serving for the next 

10 years. 

NorSA will be having various events during 2016 to celebrate our 10th anniversary. 

Follow us on Facebook for updates. 

We want to start the year by thanking every donor, partner, friend, volunteer and 

staff member for making this possible. Over the last 10 years so many children’s lives 

have been touched. This would not have been possible without the network of people 

who have supported us in so many different ways.  

We are inviting everyone near and far to share this year of celebration with us. Stay 

up to date with us on Facebook, share your experiences with us and celebrate with us. 

If you are in the area please contact us on norsa.marietjie@gmail.com if you are 

interested in taking part.” 
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3. Waar worden onze centen nu voor gebruikt? 

Zoals vorig jaar vermeld, nemen wij sinds 

einde 2014 permanent de kosten van een 

“fosterhome” op ons.  In dit 

gezinsvervangend huis kunnen een 8-tal 

kinderen verblijven.  De kosten bedragen 

ongeveer 8000 Euro per jaar. 

De buitenafwerking, zoals muurtjes en 

verhardingen, namen we ook op ons. 

Fostermama Agnes had grote nood aan 

een nieuwe bril, welke wij dan ook graag 

bekostigden. 

Recente foto’s geven aan dat het goed 

gaat in “ons huisje”. 

Op dit moment willen we ons nog niet engageren voor een andere actie/project van 

Norsa.  We willen er zeker van zijn dat we ons huisje jaarlijks kunnen blijven steunen, 

vooraleer te denken aan nieuwe initiatieven. 
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 4. Opbrengsten voorbije acties/giften 2015 

 Gift Steunfonds Gasthuiszusters van Antwerpen    5000 

 Wijnverkoop Diest 2015        1627 

 Gift Kiwanis Aalst         1500 

 Open Tuindag te Oedelem 2015       1060 

 Vastenproject Kleuterschool De Kleine Reus Houthalen-Helchteren  725 

 Music For Life          313 

 Subsidie           250 

 Soepverkoop Technicum Sint-Truiden      182 

 Stand op FIAC-dag         108 

 Lidgeld           1080 

 Gift Verhoeven-Gille         200 

 Gift Van Laer Josee         190 

 Gift Pascal Gryson         160 

 Verjaardag Josee en Chris Van Laer      100 

 Gift Georges Thijs         100 

 Gift Verheyen - Van Der Celen        100 

 Gift Nita           50 

 Gift Herrygers-Vromant        40 

 Gift Van Laer – Verhelst        30 

Wij zijn super-blij en heel dankbaar met al deze acties die er voor 

zorgen dat we het Norsa-project blijvend kunnen ondersteunen.  Ook 

de vele giften, groot en klein, dragen hier toe bij.  Iedereen 

nogmaals hartelijk bedankt! 
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5. Verslagen van activiteiten van en voor onze vzw in 2015  

 

Open-tuindag juli 2015 te Oedelem 

Voor het 4e jaar op rij mochten wij met onze vzw de 

bar verzorgen op de Open-tuindag bij tuinarchitect 

Chris Ghyselen in Oedelem. De drank stond koel, de 

koffie doorgelopen, de taarten versgebakken! Het volk 

kwam geleidelijk aan toe. De verschillende taarten 

(gebakken door mensen van allerlei nationaliteiten) 

gingen zoetjes weg…  

Veel mensen van onze vzw kwamen langs om te helpen. 

Af en toe vroeg iemand uitleg over ons project. Met 

veel plezier gaven we uitleg. De dag vloog voorbij. We 

konden met een opbrengst van 1.060 euro terugblikken 

op een geslaagde dag! Op zondag 17/7/16 staan we 

weer paraat op de Open-tuindag. We kijken er al naar 

uit! 

 

 

Wijnproeverij 2015 te Diest 

Voor het derde jaar op rij 

organiseerden we een wijnverkoop.  

Ideaal om je wijnen voor de 

feestdagen te komen voorproeven en 

aan te kopen. 

De nieuwe locatie, KSD Campus 

Voorzienigheid te Diest, de vele 

bestellingen online en de opgekomen 

proevers maakten het tot een 

succes.  Op naar onze 4de editie! 
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Stand op FIAC-dag 

Ook op de jaarlijkse FIAC-dag was onze 

vzw aanwezig.  We zorgden zowel voor 

voldoende informatie, als voor wat 

lekkers! 

 

 

6. Music For Life 2015 

Onze vzw was opnieuw geselecteerd als een van de goede doelen tijdens de warmste 

week.  We zijn nog steeds in blijde verwachting om te horen hoeveel centjes dit 

heeft opgebracht.  Volgend jaar willen we alvast nog meer acties proberen op te 

zetten tijdens Music For Life.  Ideeën zijn zeker welkom! 

 

7. 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! 

 

8. Onze facebookgroep. 

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

ingeven en dan vind je ons ook.    

 

9. Hernieuwing lidgeld 2016 

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).  Je blijft lid als je je lidgeld jaarlijks betaalt. 

 

http://www.samenvoorzuidafrika.be/
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10. Komende acties. 

 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 

 

 Opentuindag te Oedelem 

 

Op 17 juli 2016 vindt er weer de Open-tuindag te Oedelem plaats! 

Voor meer info, kijk op onze website/facebookpagina! 

 

 Fiets/loopevenement te Anzegem 

 

In september 2016 organiseren we  

in samenwerking met plaatselijke verenigingen  

een groots fiest/loopevenement te Anzegem. 

Voor meer info, kijk op onze website/facebookpagina! 

 

 Wijnproeverij te Diest 

 

In november 2016 vindt er weer een wijnproeverij te Diest plaats! 

Voor meer info, kijk op onze website/facebookpagina! 

 

 

 

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. 


