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COVERFOTO:
Shamima met haar zusje

We worden overspoeld door nieuws: de vreselijke toestand in Syrië, ernstige problemen in Mali,
Egypte, Congo… een meteoriet die in onze aardbol ploft, werkloosheid ver weg en dichtbij en
heisa rond paardenvlees. Doorheen dat alles de klimaatcrisis die volop aan de gang is.
En toch, toch gebeuren er elke dag nog oneindig veel positieve dingen. Telkens opnieuw
staan mensen op de barricade en nemen het op voor armen en minderheden. Dat haalt geen
voorpagina van de krant.
We gaan de wereld niet veranderen, maar we kunnen wel dat kleine plekje aangenamer maken
waar wij onze verantwoordelijkheid voor opnemen.
VZW Dakbhanga werd opgericht in 2001 en ondersteunt 2 lagere scholen in het zuiden van
Bangladesh: Dakbhanga en Moishkum. Samen zijn er 580 leerlingen. Er wordt daar heel hard
gewerkt. Na de verwoestende overstromingen eind juni 2012 (zie vorige nieuwsbrief) hadden ze
even tijd nodig voor een enorme poetsbeurt. Toen de regens ophielden konden de herstellingen
beginnen.
Het was 4 jaar geleden dat ik het project nog bezocht, veel te lang geleden. Ik wist niet wat ik
ging vinden. Ondanks de regelmatige contacten via email, verslagen en foto’s viel het toch nog
af te wachten. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel aangenaam verrast was. Ze hadden keihard
gewerkt om te zorgen dat alles hersteld was en er kraaknet uit zag. De verf was nog nat!
Ik had lang uitgekeken naar het bezoek en op 15 november was het zo ver . De reis ging via
Calcutta waar ik een paar vrienden ging opzoeken die ik 8 jaar niet meer ontmoet had.
Op de vlucht van uit Doha naar Calcutta hoorde ik weer het vertrouwde Bengaals. Het was 3.30
u in de morgen toen ik aankwam en een taxi nam naar het huis van een vriendin. De eerste
10 minuten reed de chauffeur al meteen door 3 rode verkeerslichten en ik was ineens goed
wakker! Ik kon me niet inhouden om wat commentaar te geven, maar de chauffeur antwoordde
doodnuchter “er is toch niemand…”. Ook waar, ik was terug aan de andere kant van de wereld!
Even een knop in mijn hoofd omdraaien.
De dagen in Kolkata heb ik genoten van de warme gastvrijheid, bijbabbelen en Indische curries.
Met een vriendin ben ik stof gaan kopen om “Salwar kameezes” te laten maken. Ik moest
hoognodig mijn kleerkast bijvullen. Het zijn losse broeken, een kleed er over en een sjaal. Die
dingen worden verkocht als “three pieces”, mooi hoor. In de dorpen voel ik me het best in de
kleding van ginder, de vormen mogen immers niet getoond worden en dat past in mijn kraam!
Ik ben ook nog wat mooie spulletjes gaan kopen voor ons winkeltje. Die verkopen we tijdens ons
concert op zaterdag 20 april.
Noteer het dus maar meteen in jullie agenda, op 20 april om 20 u treedt ‘t Kafkoor op in het
Kuipershof in Heusden – Zolder. Het wordt een gezellige avond ten voordele van onze VZW.
Komen jullie?
En nu maar even lezen over mijn bezoek aan ons project. Er was een zalige zon, blauwe lucht
en hartelijke, gulle gastvrijheid. Het voelde gewoon heel goed om terug te zijn in mijn tweede
thuis.

ynen
Rita Me

Veel leesgenot! Heel hartelijk,
Rita Meynen
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Mee op stap in het project en samen evalueren.

Op 21 november ’s morgens kwam ik in Dhaka aan. Op de
luchthaven was het een drukte van jewelste.
Er was net een vliegtuig geland met bedevaarders die terug
kwamen van Mekka. Netjes in een rij gaan staan aan de paspoortcontrole hoorde er niet bij en de meesten waren aan het
kijken of er iemand was die achter de beduimelde glazen wand
stond om hen op te wachten. Een reisleider met een wapperend
wit gewaad en rode baard trachtte met veel gewuif en geroep
wat orde te scheppen. De moeite om gade te slaan. Ik raakte
uiteindelijk toch aan het loket en de beambte was verrast toen
ik in het Bengaals antwoordde.

M

ijn goede vriend Subhash, die toen nog voor de Damiaanaktie werkte, kwam me oppikken. Het verkeer
was nog véél drukker dan 4 jaar geleden. Bussen,
auto’s en babytaxi’s wriemelden door mekaar en massa’s voetgangers riskeerden hun leven om de baan met 6 rijvakken over
te steken. De rit naar de stad duurde anderhalf uur voor 8 km.
Overal zat het verkeer vast.
We zijn dan maar dadelijk naar het kantoor van de Damiaanaktie
gegaan om de oude bekenden goedendag te zeggen. Een van de
kantoorbedienden moest een boodschap gaan doen en bracht
me een SIM-kaart mee zodat ik kon beginnen met afspraken
te maken. Ik heb dan maar meteen mijn vliegticket naar Cox’s
Bazar besteld.
In Dhaka logeerde ik bij mijn vriendin Tulie. Ik werd erg verwend
door haar moeder, die zorgde dat mijn lievelingsgerechten
op tafel kwamen. Tulie’s dochters van 11 en 8 waren op die
vier jaar ook een heel stuk gegroeid en babbelden er op los.
Ik voelde me weer dadelijk thuis. De volgende morgen ben
ik naar een kleermaker geweest want mijn bengaalse kleding
moest op drie dagen klaar zijn, en dat lukte!
Mijn mobieltje deed het prima, ik kon de nodige afspraken
maken met Dakbhanga en met Masum. Masum is onze
“Country Representative”, woont in Dhaka en gaat een
paar keer per maand naar ons project (13 uur met de bus!)
om management zaken te bespreken. Hij zorgt ook voor de
administratieve rompslomp met de Bengaalse overheid.
Samen met Masum kon ik al heel wat punten bespreken, het
programma plannen en vergaderingen van het management en
leerkrachten voorbereiden.

En dan was het zo ver… en ik neem even mijn agenda er bij.
Maandag 26 november:
Vlucht van Dhaka naar Cox’s Bazar.
Van uit het vliegtuig zag ik de glinsterende zee, de blauwe
lucht en het strand. Het gaf een vertrouwd gevoel. Ik was er
zo dikwijls geland. Ik zag al dadelijk dat Janardan (project
coördinator) en Rabbani (ﬁnanciële manager) achter het hek
stonden met een boeketje bloemen. We hadden mekaar nog niet
ontmoet, maar ik herkende hen van de foto’s. Even goedendag
gezegd en dan mijn bagage gaan halen. De koffers waren al op
een karretje geladen. Een behulpzame werkman kwam mijn
bagageticketje halen. We herkenden mekaar meteen en hij
vroeg of ik ging blijven. Nee, ik kwam alleen maar op bezoek.
Nog heel even gebabbeld en hij bracht mijn valies tot aan de
babytaxi. Janardan mocht mijn valies niet dragen, want “ik was
ook zijn apa!” (grote zus). ’t Was zalig om terug te zijn…
Cox’s Bazar is dè toeristische pleisterplaats van Bangladesh:
een mooi strand, ideaal weer in het droge seizoen, warm
overdag en fris ’s nachts. De laatste 10 jaar zijn er heel veel
hotels gebouwd. Logement vinden was geen probleem, daar
had Subho trouwens al voor gezorgd. Het was Hotel Labonni,
waar de babytaxi straal aan voorbij reed! Janardan en Rabbani
moesten lachen dat ik wist waar het was en de chauffeur niet.
Dan reden we naar Suraiya en Didar. Daar stond het
middagmaal klaar.
De jaren dat ik in Cox’s Bazar werkte voor Concern Universal
werkte Didar daar ook als arts en zijn vrouw Suraiya werd een
goede vriendin. Ze hadden me meermaals uitgenodigd om bij
hen te logeren, maar 11 dagen vond ik wel lang en ik wilde ook
wel eens een rustige avond als ik terug kwam uit de dorpen.
Het deed me denken aan een Britse zuster, die zegde: Gasten
zijn als vis, als ze te lang blijven stinken ze!. Ook waar.
Na de heerlijke Bengaalse curry zijn Suraiya en ik, net zoals
vroeger, een uitstapje naar de markt gaan doen met de riksja.
Ik had een emmer en waspoeder nodig, zodat ik ’s avonds
mijn was kon doen als ik terug kwam. Erg uitgebreid was mijn
kleerkast niet en een lijntje en wasknijpers horen bij de bagage
als je naar Azië gaat.
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Dinsdag 27 november:
Naar de scholen in Moishkum en Dakbhanga.
De voorbije weken waren er politieke problemen geweest in
Ramu. Dat is het kleine stadje dat op 18 km van Cox’s Bazar ligt
en nog 6 km van Moishkum. We huren daar het gelijkvloers van
een appartementsgebouw. Dat doet dienst als hoofdkantoor. De
lokale politie had onze mensen aangeraden dat het beter was
dat ik in Cox’s Bazar bleef logeren, om mogelijke problemen
te vermijden. Ze zouden me ook best niet alleen laten reizen.
Dat maakte dus dat een escorte mij kwam afhalen in het hotel
en dat er ’s morgen en ’s avonds een hobbelige reis van 24 km
op het programma stond. Voor het ontbijt reden we langs een
lokaal restaurant waar we vers brood met linzen aten. Lekker!
Die dag ging het dus eerst en vooral richting kantoor. Het was
er kraaknet en de info op de prikborden was net aangepast.
Dan verder naar de school in Moishkum. Via de Gsm’s was
onze komst aangekondigd en er wachtte mij een koninklijke
ontvangst! Van ver zag ik al een lange rij van blauwe uniformen.
Zowat 300 kinderen vormden een haag, de voorzitter van het
oudercomité gaf me bloemen, de kinderen hadden letters
vast met “Welcome Rita Apa”, ze zongen een Engels liedje
en gooiden bloemblaadjes. Kippenvel kreeg ik er van! Mijn
laatste bezoek was 4 jaar geleden en heel wat van die kleine
hummels wisten niet hoe zo een witte madam er wel uit zag.

Ze keken heel nieuwsgierig en ik heb heel wat foto’s genomen
van die verwonderde gezichtjes.
Na de voorbije overstromingen was de speelplaats helemaal
kaal, de beplanting was volledig weg en het was een zandvlakte,
maar het gebouw… daar viel mijn mond letterlijk van open!
Alles glinsterde nog van de verse verﬂaag en de schade van de
overstroming was volledig hersteld, ongelooﬂijk! Ze hadden
zich gewoon te pletter gewerkt tegen dat ik ging komen.
In het leraarslokaal waren er nieuwe stoelen en een nieuw
tafelkleed. Buiten de echte bloemen was er ook nog een ﬂitsend
boeket plastic rozen.
De schilders en bezetters waren zelfs nog bezig. Het logement
voor de leerkrachten waren ze nog aan het afwerken en een
deel nieuwe banken moest nog geverfd worden. Een deel van
de omheiningsmuur was er nog niet, het geld was op.
Na de rondleiding in alle klasjes zijn we naar High School in
Kawarkhop geweest. Die school is een “government school”
en onze leerlingen moeten daar na het beëindigen van het
laatste leerjaar lagere school (5de) een staatsexamen gaan
aﬂeggen. De examens waren bezig, er stond een politieman
voor de gesloten poort, want niemand mocht binnen. De school
is nu van een veel beter niveau dan vroeger en onze kinderen
kunnen daar naar toe in plaats van naar de kostschool te gaan.
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Het is 4 km van Moishkum, dus wandelafstand. De directeur
en een paar van de leerkrachten maakten tijd vrij om ons te
woord te staan.

Het was een ﬁjne dag. Eerlijk gezegd, ik keek toch met
spanning uit hoe ik het project zou vinden. Vier jaar is een te
lange periode om niet op bezoek te gaan. Ik wist niet wat ik
moest verwachten. Tenslotte ben ik nu al 8 jaar terug in België
maar ze doen het fantastisch! Ik was moe en gelukkig.
De omheiningsmuur stond er ook, maar die moet nog een halve
meter hoger worden, ook hiervoor waren de centen op!

voornaamste beslissingen:
• Toekomstplannen: de VZW besliste om nog 5 jaar verder te
gaan met hetzelfde budget (ongeveer 37000 € per jaar), vanaf
het 6de jaar bouwen we af, uitlopend tot nog een beperkte
som het 10de jaar. De scholen moeten dus zo vlug mogelijk
geregistreerd worden bij de overheid. De ouders gaan een
bijdrage moeten betalen.
• De onkosten van de leerlingen in de kostscholen (secundair
onderwijs) lopen op tot een derde van het totale budget. De
resultaten zijn niet goed: velen haken af en komen terug naar
het dorp. Het aantal leerlingen wordt afgebouwd en tot een
minimum beperkt. Een positief punt is dat de kwaliteit van
de secundaire school in Kawarkhop (4 km van Moishkum,
wandelafstand) de laatste jaren verbeterde.
• De overheid wil het 6de, 7de en 8ste leerjaar toevoegen aan
de lagere scholen. Er werd besloten om het eerste kleuterklasje
te laten vallen en in plaats hiervan het 6de leerjaar toe te
voegen aan beide scholen. Dit betekent dat alle leerlingen de
kans krijgen om tot het 6de leerjaar naar school te gaan. Ze
zijn dan ook groot genoeg om achteraf naar Kawarkhop te
gaan.
• De leerlingenaantallen zijn te groot, we gaan voor kwaliteit
in plaats van kwantiteit. Deze beperking wordt ingevoerd
vanaf de kleuterklas.
• De maandelijkse test voor de leraars (kennis theorie van het
curriculum van de lagere school) blijft een belangrijk middel
om de kennis up-to-date te houden. Leraars die het gemiddelde
van 50% niet behalen krijgen geen opslag in januari.
• Jaarlijkse vakanties werden vastgelegd voor winter, zomer
en aansluitend op de feestdagen.

Woensdag 28 november:
Management meeting in het kantoor in Ramu.

Donderdag 29 november:
Vergadering met oudercomité en leerkrachten samen in
Moishkum.

Het managementteam had de evaluatie van het project
voorbereid en ik had de resultaten bij van onze VZW.
Er volgden heel wat besprekingen en ik geef even de

Nog een dag vergaderen. Deze keer met het volledige team. Er
waren verschillende leerkrachten die ik nog niet kende.
De leraars waren het eens met de beslissingen van het

Terug naar Moishkum, en daar namen we het bootje richting
Dakbhanga. Iemand van de kinderen was intussen met de
letters “Welcome Rita Apa” langs de rivier gecrost (in het
droog seizoen kan dat) dus aangekomen in Dakbhanga was er
daar hetzelfde scenario met 200 kinderen die haag vormden
en bloemblaadjes gooiden. De mensen van het oudercomité
hadden ook nog een paar posters klaar.
Daar zag ik dus ook onze 4 jonge leerkrachten: Arifa, Parbin,
Saleha en Bashi. In 1998 begonnen ze hun eerste leerjaar in
het barakske naast de koranschool. Nu zijn het jonge vrouwen
die zelf lerares zijn. Ik ken hen van toen en ze vlogen me
natuurlijk om de hals, een deugddoend weerzien!
Ook hier was de verf nog vers. Het logement van de leerkrachten
en de klasjes die ik me vol slijk herinnerde van de foto’s na de
overstroming waren helemaal hersteld en netjes in orde.
Tegen dat de zon begon onder te gaan waren we terug met het
bootje in Dakbhanga en dan weer met de babytaxi naar Cox’s
Bazar.
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managementteam en heel tevreden met de vakantieregeling.
De evaluatie van de voorbije jaren werd overlopen en ze vulden
ze verder aan. Daarbij kwamen de verhalen van de overstroming
in juni. Dat de hele bevolking van Dakbhanga was moeten
vluchten naar de heuvels wisten we al. Ze vertelden ook van
de vader en broer van Arifa die nog geprobeerd hadden om
met een bootje de rijstvoorraad mee te nemen. Het water steeg
toen zo snel zodat ze via het dak van hun huis nog konden
vluchten en met veel problemen in hun bootje raakten.
Een paar families waren naar de school in Dakbhanga
gevlucht en hebben daar een opening moeten maken in het
bamboeplafond om op de balken te gaan zitten. Het water
steeg zo enorm vlug: 2 meter in één uur.

Vrijdag 30 november:
Picknick!

De picknick is gewoon een eetfestijn. Er wordt alleen vlees
gegeten als het feest is. Verschillende maanden in het jaar
hebben de meesten maar één maaltijd op een dag.
Soms wordt er een bus gehuurd en gaan ze naar het strand in
Cox’s Bazar, en wordt er daar gekookt. Voor deze keer hadden

In Moishkum waren verschillende personeelsleden en mensen
van het dorp naar het schoolgebouw gekomen. Het water bleef
binnenstromen langs de vensters aan de achterkant en de deuren
konden met heel veel moeite open gedaan worden omdat de
druk van het water zo hoog was. Ook de kleermakers waren
nog in een van de lokalen: ze hadden verschillende banken
op mekaar gezet en zo hun machines en stoffen in veiligheid
kunnen brengen. Toen het water maar bleef stijgen besloten
ze om naar de hoger gelegen weg te gaan. Op de speelplaats
kwam het water tot hun borstkas en ze hebben dan een ketting
gevormd zodat niemand meegesleurd werd. Het winkeltje en
restaurantje aan de straatkant was nog de enige plek die droog
was en toen ook daar het water begon te stijgen is er even
paniek geweest. Gelukkig bleef het daar bij 30 cm. De weg
ligt hoger en was dus veilig. Iedereen was doornat en het was
inmiddels donker geworden.
De overstroming was echt een ‘ﬂash ﬂood’. Niemand had ooit
zo iets meegemaakt.
In de namiddag werden verdere afspraken gemaakt voor
de volgende dag want de jaarlijkse picknick stond op het
programma. De mensen van het oudercomité hadden samen
met de leerkrachten de inkopen gedaan. De 80 kippen moesten
nog gekocht worden, maar de koe en de geit waren al ter
plaatse.

ze geopteerd om het in Moishkum te laten doorgaan.
Héél vroeg in de morgen, om 3 u al, waren ze begonnen met
de koe en de geit te slachten, de kippen kwamen wat later aan
de beurt. Ze hadden een kok en een paar helpers ingehuurd,
leerkrachten en ouders hielpen ook mee.
Toen wij er aankwamen stonden de reuzengrote kastrollen al te
pruttelen. Ze hadden alles prima georganiseerd. Iedereen keek
uit naar het feestmaal, intussen werden er liedjes gezongen
aan een microfoon, er was muziek en kinderen deden een
paar dansjes. Veel van hen waren feestelijk uitgedost, anderen
hadden gewoon hun uniform aan, heel waarschijnlijk omdat ze
geen andere kleren hadden.
Drie klaslokalen waren ingericht om te eten want op de
speelplaats in de zon was het te warm. De kleinsten mochten
eerst eten en het verliep vlot. De eregasten mochten in het
leraarslokaal aan tafel eten. De poten van de koe waren
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in stukken gezaagd van zowat 15 cm, en die werden ook
afgeknabbeld en het merg er uit geklopt, de moeite om te
zien!
Alles samen hebben er 620 personen gegeten: alle leerlingen,
leraars, oudercomité en een paar gasten. Iedereen genoot,
het was echt lekker. Ze zijn met ronde buikjes naar huis
vertrokken.Voor de picknick moet iedereen een bijdrage
betalen. Deze keer betaalde de VZW de picknick, maar in
de leraarsvergadering hadden ze besloten om ook deze keer
de bijdrage te laten betalen, anders zou het verwarrend zijn.
Met het bedrag van de bijdrage zouden ze verhalenboekjes
kopen en een bibliotheek beginnen. Ik vond het gewoon een
schitterend idee.
Zaterdag 1 december:
Bijeenkomst van de vroegere collega’s van Concern
Universal.
Het was als een lopend vuurtje rond gegaan dat ik op bezoek
was. De mobieltjes hadden hun werk gedaan en verschillende
oud-collega’s van Concern Universal waren afgezakt naar
Cox’s Bazar. Sommigen hadden hun kinderen bij. Terwijl die
gingen pootje baden werden de nieuwsjes van de voorbije
jaren verteld.
De bijeenkomst werd afgerond met een heerlijke curry in het
restaurant van onze vroegere chauffeur. De dag was gewoon
te kort. Sommigen hadden een busreis van 12 uur voor de
boeg.

De beslissingen van de VZW in België moest ik uitleggen,
dus ook de ﬁnanciële planning voor de volgende 10 jaren. De
kracht van ons project is nog steeds het oudercomité. Ik heb
hen dat ook gezegd. Ze hebben zelf de scholen mee gebouwd
voor hun kinderen. Ze zijn trots op de vier jonge vrouwen die
nu leerkracht zijn.
De leerkrachten hadden ook hun best gedaan: een keuken is er
niet en buiten op een vuurtje hadden ze lekker eten gemaakt
voor ons allemaal, we waren met 24.
Toen we in de late namiddag terug in Moishkum naar de
oever dobberden stond de zon al heel laag boven de rivier.
Iedereen was uitgepraat en er was een vredige, rustige sfeer.
De politieke onrust van Dhaka was ver weg, maar we werden
er wel mee geconfronteerd bij onze aankomst. Via de radio
hadden ze vernomen dat er voor de volgende dag een algemene
staking aangekondigd werd. Na de nodige telefoontjes werd
het programma dan maar aangepast.
Dinsdag 4 dec: algemene staking.
Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik niet kwaad was van die dag
staking. Een dag uitblazen deed deugd.

Zondag 2 december:
Kantoorwerk in Ramu.
’s Morgens weer met de babytaxi naar Ramu. Samen met
Masum en Janardan heb ik de ganse dag gewerkt aan het in orde
brengen van de administratie: verslagen van de vergaderingen,
aanpassingen aan het werkreglement , voorbereiding van de
vergadering met het oudercomité, enz.
Songita, de vrouw van Janardan, zorgde voor de traditionele
rijst met curry.
Maandag 3 december:
Vergadering van de oudercomités in Dakbhanga.
Het werd al wat routine: ’s morgens naar een restaurantje om
naan en linzen te eten en dan 24 km hobbel hobbel met de
babytaxi naar Moishkum. Daar namen we het bootje richting
Dakbhanga. De oudercomités van beide scholen kwamen daar
bijeen voor de gelegenheid. Normaal gezien vergaderen ze
apart.
Er was afgesproken dat we allemaal samen zouden eten. Er
moest ook een stapel borden mee.
De vergadering was een plechtige aangelegenheid: de
voorzitters van beide comités deden een welkomwoord en
iedereen stelde zich voor. Ze vertelden waarom ze in het
oudercomité waren. Ik vond het ﬁjn dat de vrouwen ook
hun zegje deden. Het was nog ietwat schoorvoetend maar
ze hadden zelfs geen boerka aan. Het was een hemelsbreed
verschil met de eerste jaren! Toen bleven de vrouwen ver weg.
Het was een mannenwereld. In de loop van de jaren kwam er
stilaan verandering.

Op 5 december was er nog een uitstap met de leerkrachten,
dan nog een dag werken aan de rapporten en op 7 december
logo

terug richting Dhaka.

Deze keer is de nieuwsbrief te klein, volgende keer vertel ik
nog even verder.
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Benefietconcert
’t KAFKOOR

zingt voor Dakbhanga (Bangladesh)
Het is een mannenkoor dat bestaat
uit 11 levensgenieters. Zij brengen
een avondje muzikale humor
met eigen teksten op gekende
en minder gekende melodieën.
Meerstemmigheid gaan ze niet uit
de weg. A capella zoals Voice Mail
en leuke actuele teksten in de stijl
van De Strangers zijn hun deel.
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bangladesh

Zaterdag 20 april om 20u00
in Het Kuipershof (HeusdenZolder)
Toegang: 10€ / vvk 8€
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Kaarten / reservaties:
info@dakbhanga.be
of tel.: 011 427205
of bij onze vzw-leden .
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ht door Rita Me
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ynen . www.
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tvv het schoolp

V.Z.W.

De Zorgwinke
l
Brugstraat 38
- 3550 Heusden
-Zol
rgwinkel.be

Zolang er kinderen zijn –
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vuur
lichtvoetig dansend over de aarde,
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klaterend water, vlagen hemel,
doorbrekend licht,
kinderen,
strelende wind, stralende lente,
gevleugelde woorden,
lucht in je longen, lied in je mond.
Zolang er kinderen zijn.
Hans Bouma

BAKKERIJ
n.v.
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Tel. 011/33 45
31
www.dezorgwi
nkel - info@dezo

G. Gezellelaan 68
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Rekeningnummer:

- 3550 Heusden-Zol

der - 011 33 45 55

- www.rp-product.be

G. Gezellelaan
20
Heusden
Tel. 011 42 21 01
Fax 011 43 57 00

�

Guido Gezellela
an 83
3550 Heusden
- tel. 011-42 27
06
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Bloemensierk
unst

& deco

ratie
Kapelstraat 26
3550 Heusden-Z
Tel/Fax 011 74
older
65 32 www.tosc
anini.be

Met een Europese overschrijving kan je storten op de
rekening van
Vossen
VZW Dakbhanga,
IBAN: BE 16 7350 0385 9574
code BIC KREDBEBB
St. Willibrodusplein 13
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- 3550 Heusden-Zolder
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Koerselsebaan 129
Heusden-Zolder
011-42 89 13
fax 011-43 47 72

Brugstraat 42
Heusden
011-42 63 74

NV

Plaatsen van
chap

e & isolatie
Kapelstraat
136 - 3550
Heusden-Zo
Tel. 011-42
lder
11 53 - fax
011/43 37
07

bvba

garage

Koerselbaan

120 3550 Heusd
en-Zo

www.garagevossen.b
lijke uitgever:
e
Rita Meynen,
Guido Geze
llelaan 66 3550
Heusden-Zold
er

Verantwoorde

lder

Als je een FISCAAL ATTEST wenst (minimum 40
Euro per jaar) kan je storten op rekening nummer:
IBAN: BE71 4569 5241 8169
Code BIC: KREDBEBB
ten name van STELIMO,
met duidelijke vermelding
“VOOR RITA MEYNEN”.
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