Klim-Op-Brazilië

Hamme, november/december 2020

Wijnactie eindejaar

Beste sympathisant,
“Wijn
en
vriendschap
worden
beter
met
de
jaren…”
Zie de scheurblaadjes van de kalender dwarrelen: kerst en Nieuwjaar
komen snel dichterbij. Vanzelfsprekend rijst de vraag: Wat gaan we
drinken? Niet om onze dorst te lessen, wel om dat tikkeltje “meer”. Dat
zalig
gevoel,
het
delen
met
vrienden
en
familie…
Die zaligheid loopt hand in hand met juiste keuzes. Het aanbod is groot.
Maar Klim-Op gidst u naar een goede kelder: die van Château Vilatte.
Een uitstekende keuze waarmee u ook nog eens het
studiebeurzenproject
in
Brazilië
steunt!
In bijlage vindt u het aanbod en de bestelwijze. Mogen we op u rekenen?
Een hartelijke groet!

95 !
21 oktober 2020 : broeder Marc werd 95. Samen met Piet lag hij aan de basis van
het studiebeurzenproject. Auricelia was één van de eerste studenten om steun te
genieten, in die tijd nog uit de privé portefeuille van Marc en Piet.
Auricelia, een onderwijzeres, kreeg financiele steun om aan de universiteit
pedagogie te studeren. Op de foto poseert ze fier met broeder Marc, die de
aktentas met haar diploma onder de arm heeft. Auricelia is tot op heden
verantwoordelijke voor de catechese in het bisdom Almenara. Broeder Marc heeft
nog regelmatig contact met haar.

Dank u wel !

Een "high five" voor u !

Br. Piet Goossens - coördinator
De ‘High five’ actie heeft vruchten afgeworpen. In alle stilte is ook
uw bijdrage neergelegd op de rekening van Stichting Goede
Werken Glorieux. De eindbestemming is het Studiebeurzenproject Klim-Op, dat als doel heeft voor jongeren uit financieel
zwakke families een ruggensteun te zijn om hogere studies met
succes te kunnen afronden. Hier gaat een welgemeend woord van
dank zowel van de Stuurgroep als de gesponsorde studenten.
Een echte “High five’ voor u dus !

Studenten
Momenteel staan er twaalf studenten op de Klim-Op lijst. Eind 2020 is Maicon klaar met zijn 5 jaar
Handelswetenschappen. Met hem zou ook Izadora afzwaaien als fysiotherapeute, maar vanwege corona is er
een deficiet aan praktijkervaring. Er wacht haar een aanvullend semester. In normale omstandigheden is het in
juni en december 2021 de beurt aan nog eens vijf om de ‘aula’ vaarwel te zeggen.Twee gaan ermee door tot
december 2023 en drie tot december 2024.
De meisjes spannen de kroon. Zij vertegenwoordigen tien van de twaalf Klimoppers.
Studierichtingen: Handelswetenschappen 02; apotheek 04; verpleegkunde 03; fysiotherapie 02; tandheelkunde
01

Klim-Op-Brazilië steunen
-Door uw wijnaankoop steunt u uiteraard het studiebeurzenproject.
-Giften, fiscaal aftrekbaar, kan u doen op rekeningnummer BE88 0016 6842 3541 van "Stichting Goede
Werken Glorieux", met de mededeling "Klim-Op-Brazilië”. Een fiscaal attest krijgt u als u op jaarbasis meer
dan 40 € overschrijft.
Voor giften gedaan in 2020 is de fiscale korting 60 % in plaats van 45 %. Een overschrijving van 40 €
levert je 24 € korting op.
Elke gift of sympathiebetuiging is welkom, maar een doorlopende opdracht geeft het project vleugels!

Een beetje vroeg misschien, maar …”de blaadjes dwarrelen van de
scheurkalender”... En met ons wijnaanbod zitten we sowieso in
feeststemming. Het zal misschien allemaal wat minder zijn, maar we kunnen
elkaar steunen, zoals we ook alweer op u rekenen om Klim-Op-Brazilië te
steunen.
Blijf gezond in donkere dagen. Samen maken we er het beste van!
Een warme groet,
namens Klim-Op-Brazilië,
Luc Van den Broeck.
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