
De campagne van dit jaar  

 
 
“Ons gezin at maar 
één keer per dag. De 
kinderen gingen vaak 
met honger naar bed. 
Ik had niet genoeg 
geld om ze naar school 
te sturen.” Grace leeft 
met haar man en 7 
zonen in een lemen 
huis op een klein lapje 
grond. “In die tijd 
bezat ons gezin amper 

iets: we hadden ieder slechts één kledingstuk. We hadden kookpotten, maar niet 
genoeg borden of bekers. Niemand kon op een matras slapen. In het 
regenseizoen kenden we vaak korte nachten. Ons strooien dak was niet bestand 
tegen de hevige regens”, vertelt Grace met enige schroom. Tot Grace Ninseka 
(41) in contact kwam met COSIL, een lokale organisatie in Oeganda waar 
Broederlijk Delen mee samenwerkt...  

Help honger de wereld uit!  
Samen kunnen we de Oegandese boeren helpen, zodat ze hun gezin kunnen 
voeden met voldoende, gevarieerd en gezond eten. Genoeg voedsel en een 
waardig inkomen voor 300.000 boerenfamilies op het Oegandese platteland. Dat 
is waar Broederlijk Delen met 12 lokale partnerorganisaties naar streeft! 

Campagne 2017 
Het Broederlijk Delenweekend van vorig jaar, dat in het teken 

stond van Burkina Faso, bracht € 3595 op! 
Bedankt aan allen voor jullie steun. 

De werkgroep: Guido Calcoen, Zuster Simonne, Raymond Reynaert, Hilde 
D'heere, Ann Dehamers, Caroline Strybol, Trees Gheysen, Nathalie 
Gyselinck, José Acou, Paul Demeyere, Gudrun Devlieghere, Marc en Annie 
Careye-Roose  

Bezoek ons ook op facebook: www.facebook.com/broederlijkdelendepanne  

Niet op de openbare weg te gooien. Dank. 

BROEDERLIJK DELEN  
DE PANNE - ADINKERKE 

Immaculata-instituut 
De  Panne 

Immaculata-instituut, De Panne 

Jaarlijks weekend van de werkgroep Broederlijk Delen De Panne -  
Adinkerke, in samenwerking met de basisgroep Veurne-De Panne, Oxfam-

Wereldwinkel, Amnesty International, Tegenstroom, met de steun van parochi-
ale medewerkers van De Panne en Adinkerke 

WEEKEND OEGANDA 

24 en 25 februari 2018 

http://www.facebook.com/broederlijkdelendepanne


Zaterdag 24 februari  

 

Koffiestop 

Ook dit jaar organiseren we op zaterdag een koffie-
stop. Elke koffiedrinker kan een vrije bijdrage in de 
Koffiestop-collectebus stoppen om op die manier de 
boerenfamilies van Oeganda te steunen in hun strijd 
tegen armoede. Elke kop koffie telt dus. 

Je kan ons vinden  

• op de markt in De Panne, van 8.30u tot 12.30u. 

• In de Delhaize in Adinkerke, van 9.30u tot 12.30u 

Steun kan ook via overschrijving naar Broederlijk Delen  
De Panne op rekening BE98  8334 2135 1593.  

Voor een fiscaal attest stort je naar Broederlijk Delen Nationaal 
op rekening BE12 0000 0000 9292. 

Zondag 25 februari 

Eucharistieviering  

We vieren samen rond Oeganda in de 
sportzaal van het Immaculata-instituut,  
E. d’ Arripelaan, De Panne.  
 

OPGELET: De viering begint om 
10.00u !!! 
 

De viering wordt voorgegaan door Marcel 
Cloet en Geert Duron.  

Culinair solidair 

Een maaltijd, bereid door vrijwilligers, met eerlijke producten van dichtbij en 
veraf. De opbrengst gaat naar de partnerorganisaties van Broederlijk Delen 
in Oeganda. Vanaf 11.30u kunt u genieten van een aperitief. 

Volwassenen betalen € 12,  
kinderen jonger dan twaalf jaar betalen € 6. 

Gelieve vooraf te reserveren bij Hilde D'heere (058 41 25 96),  
Guido Calcoen (058 41 40 88)  of via e-mail:  
broederlijkdelendepanne@gmail.com. 

Doorlopend op zondag 

De bar en stands van Oxfam-Wereldwinkel, Amnesty International, Tegen-

stroom en Broederlijk Delen zijn op zondag open. 

mailto:broederlijkdelendepanne@gmail.com

