
 

      

   Digitaal: eenvoudig via de link https://forms.gle/Ef2z9Qe2oVNoQCsm6  
             Klik gewoon op de link en vul de verplichte velden in.  
 

  Papieren bestelformulieren (in bib, kerk, …) :  
    - als u iemand van de werkgroep kent, kunt u haar/hem het formulier bezorgen.     
      Onze werkgroep: José Acou, Guido Calcoen, Marc Careye, Ann Dehamers, Paul    
      Demeyere,  Hilde D’heere, Trees Gheysen, Nathalie Gyselinck, Annie Roose,  
      Raymond Reynaert, Caroline Strybol. 
    - u kunt het formulier mailen naar broederlijkdelendepanne@gmail.com 
    - u kunt het ook op de bus doen: Westhoeklaan 72 De Panne (Calcoen-Strybol) 
                

   De deadline voor uw bestelling is maandag 14 maart.  
   Dan kan de globale bestelling gebeuren bij Wereldwinkel.   
   We voorzien de levering op zaterdag 26 maart. 

      

    Vooraf overschrijven is verplicht. Alleen als het bedrag overgeschreven is,  
    kunnen we de pakketten bij u thuis bezorgen. 
    Zorg er zeker voor dat de naam van de besteller ook in de mededeling staat  
   onderaan het overschrijvingsformulier.  

    Dat is het duidelijkst bij het verwerken van de bestelling. 
    Het bedrag op het bestelformulier kan overgeschreven worden op ons lokaal  
   nummer: BE98 8334 2135 1593 van Broederlijk Delen De Panne.  
    Als lokale werkgroep mogen wij geen fiscaal attest leveren.   
    Als u niet bestelt, maar toch wilt steunen, dan kan dat op het rekeningnummer 
    BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen Nationaal.  
    U kunt dan vanaf €40 een fiscaal attest krijgen voor een aantrekkelijk 
    belastingvoordeel. 
 
 
 

    e-mail: broederlijkdelendepanne@gmail.com 
    Facebook: www.facebook.com/broederlijkdelendepanne 
    Guido Calcoen 058/41.40.88 

HOE BESTELLEN? 

HOE BETALEN? 

CONTACT? 

WANNEER BESTELLEN? 

  

      BROEDERLIJK DELEN   DE PANNE - ADINKERKE  

      Beste 

       Ook dit jaar moeten we onze campagne Broederlijk Delen bijsturen,  

       maar we doen dat met niet minder enthousiasme! 

       Ook nu weer geen koffiestop, eucharistieviering en solidair maal.  

       Wel twee initiatieven waar wij u heel graag voor uitnodigen: 

        

       U ziet het: niets doen is voor ons nog altijd geen optie. De partners in het  

       Zuiden die we met Broederlijk Delen en zoveel andere organisaties steunen,   

       kunnen niet zonder die hulp en dat engagement.  

       In de campagne van Broederlijk Delen ligt de nadruk op dat laatste woord:  

       DELEN. Delen als hefboom voor systeemverandering, voor herverdeling,  

       structureel, door steun aan kleinschalige projecten.  

       In deze campagne steunen we basisprojecten in Colombia, Senegal en  
       Palestina. Concrete informatie op https://www.broederlijkdelen.be/nl.   
 
       In ieder geval: dank om samen met ons te helpen delen!!! 

         
 Palestina: een ander verhaal. Getuigenissen in woord en beeld. 
 

 De problematiek in Israël-Palestina staat erg in de actualiteit. Eén van de  
 partners van Broederlijk Delen is daar actief. Via hen krijgen we in De Panne  
 de kans om een Palestijnse journalist als getuige te horen, live of (desnoods)  
 via een videogetuigenis. We horen een rechtstreekse getuige uit de regio. 
 Aanvullend hebben we zelf ook vier getuigen, die daar op inleefreis geweest  
 zijn: Guido Calcoen, Caroline Strybol, Hilde D’heere en Marcel Cloet.   
 Zij zorgen in woord en beeld voor een doorleefd verslag van hun ervaringen. 
 

             We hopen u te verwelkomen op  
    zondag 13 maart om 10.30u in de Gemeentelijke Feestzaal De Panne  
                         Inkom €10, aperitief inbegrepen.  

 
 Pakketten vol eerlijke, lekkere ingrediënten uit het Zuiden. 
 Na het succes van vorig jaar steunen we dit jaar opnieuw met het aanbieden    

 van vijf mooie pakketten, gevuld met eerlijke en lekkere producten uit  

 Oxfam Wereldwinkel. Op de volgende bladzijden vindt u de concrete inhoud    

 van die pakketten en de wijze van bestellen. Er is iets voor ieders smaak!   

 Héél fijn als u uzelf én de projectwerking van Broederlijk Delen met één  

 of meer van onze pakketten blij maakt.  


