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3 nieuwe klassen: een droom krijgt
gestalte sinds begin maart
In de eerste fase van de
werken werd de bodem
verstevigd en werden de
funderingen gelegd.
De arbeiders hebben hard
gewerkt om de ruwbouw
klaar te krijgen vóór het
regenseizoen, dat meestal
in juni begint.
Momenteel zijn ze vooral binnenin het gebouw
bezig met de afwerking:
vloeren leggen, pleisteren
schilderwerk, …

In het nieuwe gebouw met drie
klassen zullen 90 extra kinderen de
lessen van de lagere school volgen.
Momenteel krijgt de inrichting van de
klassen absolute voorrang. Er moeten
banken, stoelen, kasten, … worden
aangekocht. Zo kunnen de leerlingen
in optimale omstandigheden de lessen
volgen.
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IN MEMORIAM -

“De Weesjes van Kontum” en “Les Petits Bouts de
Kontum” zijn in rouw
Op 15 mei 2020 is onze bestuurder Willy Braeckman van ons heengegaan.
De diepe waarden van het leven zelf gaven inhoud aan zijn bestaan: de liefde
voor zijn kinderen en kleinkinderen op wie hij zo trots was.
Sinds maart 2013 was hij bestuurder van onze vereniging. Hij stond altijd klaar
om te helpen, met een enorme inzet voor de kansarme kinderen van Vietnam.
In de humanitaire sector werd Willy sterk geapprecieerd: hij was bedachtzaam en
bescheiden en zijn heengaan betekent voor velen onder ons een enorme leegte.
“De Weesjes van Kontum” en “Les Petits Bouts de Kontum” bieden hun oprechte
deelneming aan zijn partner, zijn drie kinderen en kleinkinderen.

Elke gift van 40 euro of meer per jaar geeft u recht
op een belastingvermindering van 45% via uw fiscaal attest.
« Les Petits Bouts de Kontum » asbl
Siège Social : rue des Drapiers 22, 1300 Wavre
Tél. 010 22 58 35  Mobile 0474 638 550  j.p.derouck@gmail.com  www.petits-bouts-kontum.be
Compte Bancaire : BE30 0688 8949 8111 – GKCCBEBB
«De Weesjes van Kontum» vzw
Lokale Afdeling: Pierre Van Obbergen
Neesveld 44, 3040 Huldenberg
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