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Dankzij uw giften dus! Ik ben zo vermetel om u - nog eens - te herinneren
aan de verhoogde belastingaftrek voor giften gestort in 2020: wegens
de covid pandemie bedraagt die maar liefst 60%! Doe zowel uzelf als de
inwoners van Caiza een plezier en schrijf nog voor eind december een
kerstgift over.
De beste wensen voor het nieuwe jaar!
Ludwig Vanderbeke

Coverbeeld: Geboorte van Christus
Wurzacher Altar door Hans Multscher, 15de eeuw.
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Dat je wat voorbij is achter je mag laten.
En met longen vol van geestdrift zonder zorgen
mag geloven in de dag van morgen.
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Maar er is ook goed nieuws!
Ondanks de beperkingen die het rondwarende virus oplegde zijn we niet
bij de pakken blijven zitten! Na het dagboekfragment van Lieve Claeys
– heel toepasselijk een kerstepisode – leest u een verslag van de derde
editie van de garnaalkrokettenactie. Bij het ter perse gaan verkochten we
meer dan 2600 kroketten, nu al goed voor een netto opbrengst van meer
dan 8000 euro. Heel hartelijk dank aan iedereen die onze artisanale
lekkernijen gekocht heeft. We reserveren die centen integraal voor het lenigen van de covid-nood in Caiza. Want het virus heeft hard toegeslagen
in Bolivië dat slechts een heel rudimentaire gezondheidszorg kent.
Vooral geneesmiddelen zijn er erg duur. We vertrouwen hierbij 200
procent op het oordeel van Padre Julian die perfect kan inschatten welke
leerlingen of families (extra) hulp nodig hebben. Hijzelf raakte ook
besmet en is intussen gelukkig aan de beterhand. In zijn bijdrage vertelt
hij hoe het leven in Caiza eruit ziet in corona-tijden. Een boeiend relaas
over het prachtige werk dat hij samen met de lokale ploeg en dankzij
onze ondersteuning verricht.

Dat Kerstmis je dankbaar gelukkig maakt
om al wat goed wat was
om al wat we voor elkaar deden
en je zo vertrouwen geeft
dat veel nog kan en mag
in het nieuwe jaar.

ris Gelau

u houdt het laatste nummer van jaargang 44 van ons tijdschrift in
handen. 2020, een jaar dat we nietsvermoedend aansneden,
met eind januari de gebruikelijke en overigens heel geslaagde maaltijd in
het Forum. Eind januari 2021 zal dit helaas niet mogelijk zijn;
als organisatie willen en mogen we het risico niet nemen om veel mensen
samen te brengen, hoe deugddoend en aangenaam dit samenzijn
telkens weer is. Misschien biedt de (late) lente mogelijkheden om toch
een bijeenkomst te organiseren– wij hopen en wachten af.

Dat de kerstvreugde warm mag zijn
in het delen van overvloed
met wie dat nooit heeft.
Dan zal er plaats zijn
voor iedereen in Bethlehem.

edt en K

Beste lezer,

Zalig Kerstmis

leen Bo
aar Kath

voorwoord,

Gelukkig Nieuwjaar

Uit het dagboek
van Lieve Claeys,
We hebben heel wat belangrijk nieuws van de padre
gekregen. Daarom brengen we je deze keer een korter
uittreksel opdat ons tijdschrift niet te lijvig wordt!!!
18 december
Vooreerst mijn beste wensen voor een Zalig kerstfeest en een zegenrijk Nieuwjaar.
Wat gaat de tijd toch vlug.
Ik stel het buitengewoon goed. Mijn koffers zijn allemaal goed toegekomen; mijn kamerke is mooi versierd en ingericht, ‘k ben goed en wel aan het catechismusles geven en
mijn Spaans is er al veel op verbeterd!!
Vandaag ga ik met al de kinderen van de catechismus naar de “Lagunas” wandelen. Dit
zijn 34 grote meren, helemaal boven in het gebergte die heel de stad voorzien van water.
Het schijnt dat het er buitengewoon mooi is en de kinderen zijn als in de hemel.
Weet ge in welke straat we hier wonen? Calle Hernandez. Die Casilla 38 is geen straat
maar dat is het nummer van het kastje dat men heeft in de post. Ge moet weten, er
komen hier geen facteurs en wanneer de trein met de brieven toekomt worden deze in
de casilla gestopt en als ge wilt dan moogt ge die gaan halen, elk heeft zijn sleutel.
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En eten dat ik kan. Toen we in Arica waren, stond Dia (n.v.r. dokteres) verwonderd over
mijn goede eetlust…’t zal niet lang meer duren, zegde ze, eenmaal in Potosi is alle
eetlust naar de maan. Ik moet een hele uitzondering zijn want ik heb met de dag meer
honger. Dat weten ze hier in de keuken al heel goed. In de voormiddag als de cacao
gereed is voor de kinderen die hier verblijven terwijl hun moeder uit werken is, komen ze
mij roepen om cacao te drinken. ’s Avonds souperen we altijd om 8u. Ik eet dan werkelijk
veel en dan rond 10.30u voor ik naar bed ga, eet ik al de restjes op en wat ik niet uitkrijg,
is voor de Sonko, onze indiaanse hond. We zijn goede vrienden dat kunt ge wel denken.
Dan mag de hond heel de nacht los en voor ik ga slapen vertellen we nog een beetje…
‘k Geloof dat hij al goed Vlaams verstaat. In elk geval kan hij al pootjes en likjes geven
in het Vlaams.
Echt koud is het hier niet. Elke dag is er nogal wat regen en vooral veel donder. Ketteren
dat die hier kan doen tussen de bergen.
Ik ben echt benieuwd naar een beetje nieuws uit het vaderland want zelfs wat hier in het
land gebeurt, weten we niet. Het schijnt dat er in La Paz weerom stakingen zijn en kleine
opstanden maar hier is het heel rustig. We zitten hier echt buiten de wereld.
Het is gemakkelijk maar ik weet toch graag wat er in de wereld gebeurt
4 januari
We hebben hier een mooie kerstnacht gehad. 21 kinders van het mijnwerkerskamp in
Pailaviri deden hun eerste communie in de nachtmis. Sommigen waren wel wat voornamer gekleed dan anders maar er waren er ook met klederen vol gaten. ’t Was aangrijpend om te zien hoe goed ze het meenden. Eenmaal de mis gedaan ging iedereen opzij
zitten; Een groep kinderen zo’n dertigtal, de helft jongens de helft meisjes begonnen te
dansen voor het kindje Jezus, zo heel ernstig in hun nationale klederdracht. Dat duurde
zo’n goed uur. Heet was heel mooi en het was al na 3u als we in ons bed konden.
Er zijn heel wat kinderen die hun communie niet mogen doen omwille van de klederen.
Daar moet absoluut iets op gevonden worden.

Lieve M. n

Nieuws uit Caiza,

Padre Juliàn werd ook getroffen
door het Corona-virus!
19 augustus
Ik ben 27 dagen, geleden opgenomen in het ziekenhuis. Mijn herstel verloopt heel traag.
Ondanks 2 negatieve Corona-testen blijken mijn longen toch aangetast.
27 augustus
Na 37 dagen werd ik ontslagen uit het ziekenhuis en ik verblijf nu thuis bij mijn familie in
Potosí. Ik ben 20 kilo afgevallen en ik ben aan het revalideren: ik moet weer leren lopen.
Het probleem is dat ik niet normaal kan ademen.
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De Boliviaanse overheid betaalt het ziekenhuis en enkele kleine medicijnen, maar de overige
medicijnen en de nazorg moet de patiënt zelf ophoesten.
Dank zij de financiële tussenkomst van mijn broers en zussen heb ik alle onkosten kunnen
betalen. Over 10 dagen ga ik terug naar Caiza.
5 oktober
Ik word elke dag wat beter door veel te oefenen en te wandelen.
Ik kan nu al wat schrijfwerk verrichten vanachter mijn bureau. Ik dank de Heer dat ik nog in
leven ben. Mijn oudere zus Epiphania stierf op 12 augustus en haar man Ricardo 30 dagen
later.Dit verlies is moeilijk te dragen, maar het vertrouwen in God en in Maria sterkt mij om
de moed niet te laten zakken want het leven moet doorgaan ondanks het verdriet.
Pater Marco Antonio Choquerive, die met mij in Caiza werkt, testte ook positief, maar hij
was asymptomatisch. Gelukkig voor hem maar dat is ook gevaarlijk, want dergelijke mensen kunnen de ziekte wel overdragen. Hij zet dapper zijn werk verder
De overheid testte zeer veel in Caiza. Het resultaat: 80% van de mensen is positief. Velen
zijn asymptomatisch, anderen vertonen lichte ziekteverschijnselen (eenvoudige verkoudheid) en een klein deel, zoals ik, belandt in het ziekenhuis.
Waarom zo’n hoog percentage besmettingen? In Caiza is er een bank ,de enige in de wijde
omgeving. De mensen lopen er voortdurend in en uit. Ze halen hun salaris af en de bonussen die ze ontvangen. Het is er dus ontzettend druk en het virus kan zich gemakkelijk
verspreiden waar veel mensen samen zijn.
De politieke, sociale en economische situatie in Bolivia wordt zeer delicaat.

14 oktober
Na enkele dagen thuis doken enkele symptomen van Covid weer op: hoesten, kortademigheid en rusteloosheid. Gelukkig was er een lokale dokter die ze op tijd kon vaststellen.
Er zijn testen uitgevoerd en er werden röntgenfoto’s genomen. Ze concludeerden uiteindelijk dat er sprake was van een longontsteking en dat er snel iets moest gebeuren. Ik werd
met de ambulance van Potosi naar de Belgisch-Boliviaanse kliniek (samenwerkend met het
UZ Leuven) in Cochabamba gebracht.
Het resultaat: bevestiging van een longontsteking, veel schade aan de rechter long en lucht
tussen de longen. Zij raadplegen daarom een meer ervaren specialist.
Morgen zullen ze me vertellen wat de infectie werkelijk heeft veroorzaakt en hoe ik deze
moet behandelen. Ze zullen me ook vertellen of ik in het ziekenhuis moet blijven of niet. Zo
niet moet ik in Cochabamba blijven. Gelukkig kan ik in het seminarie terecht.
16 oktober
Vanmiddag werd ik ontslagen en ik ben nu op het seminarie. Ik moet op 21 oktober weer
naar het ziekenhuis en als alles verder goed verloopt, kan ik zonder problemen naar Caiza
terugkeren. Ik voel me beter maar ik zal moeten leren leven met een long die een blijvend
litteken heeft. COVID heeft hem beschadigd en er is geen manier om deze te herstellen.
Op 17 november ontvingen we van Padre Julían een uitvoerig verslag over de situatie in
Caiza. Hij is dan 8 dagen terug. Toch ondervindt hij nog veel hinder. In Potosí kan hij niet lang
verblijven wegens de ijle lucht op 4000 m. In Caiza, (op 3200 m.) gaat het beter maar het is
nog niet ideaal.

[ Cosecha de patatas ]

Hij schrijft: ‘Met de COVID-pandemie als gids, breng ik jullie in 4 stappen
een overzicht van de meest opmerkelijke gebeurtenissen in Caiza.

I Opvoedkundig werk (scholen en internaten):
1. VÓÓR DE PANDEMIE
Van 15 tot 30 januari 2020 kon men zich inschrijven in het college. In de week 27 januari
begonnen de lessen om de nieuwe leerlingen te oriënteren. Op 3 februari startte het nieuwe
schooljaar officieel in aanwezigheid van alle leerkrachten en leerlingen. Ook de gemeentelijke autoriteiten en de vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs waren erbij..
In totaal startten er 402 studenten in het college. Daarvan verbleven er 245 (99 nieuwe,
40 jongens en 59 meisjes) in de internaten. De 118 jongens werden ondergebracht in het
Internado Padre Santiago en 127 meisjes in het Internado Srta. Lia Claeys.
De overige 157 studenten zijn externen. Op de lagere school José Alonso de Ibánez hadden
we 292 leerlingen waarvan toch 18 internen.
Al onze onderwijsinstellingen samen tellen dus 694 leerlingen. Het blijft maar groeien, maar
onze mogelijkheden blijven beperkt. Ouders willen hun kinderen absoluut in Caiza les laten
volgen en vragen nu al plaatsen (ook in de internaten) aan voor 2021. Steeds hebben we
leerkrachten, klaslokalen, allerlei materiaal... enz te kort. We zullen zien wat we later kunnen
doen. De lessen verliepen heel normaal en in een goede sfeer. Op vrijdag 13 maart besliste
het Ministerie van Onderwijs om de lessen in heel Bolivia te schorsen wegens het hoge
risico op besmetting met COVID 19.
2. BEGIN VAN DE PANDEMIE
Veel mensen beseften niet wat de gevaren waren van dit virus en ze besteedden er dan ook
weinig aandacht aan en hadden geen benul van mogelijke bescherming. Dan werd er ook
“fake news” verspreid : COVID 19 was zogezegd een uitvinding van de Verenigde Staten, van
de huidige Boliviaanse regering. Er kwamen nog veel andere valse beweringen die gretig
werden geloofd. En…er waren geen middelen (alcoholische gel, mondmaskers, testen, ...)
om de pandemie het hoofd te bieden. Voor het welzijn van onze leerlingen en leerkrachten
kochten we zelf heel wat materiaal aan en we bleven tezelfdertijd het gemeentebestuur
onder druk zetten om ook een steentje bij te dragen.
Men was ook heel slecht voorbereid. Zo konden er in Potosì geen testen geanalyseerd
worden. De monsters moesten naar La Paz of naar Santa Cruz verstuurd worden. Daar
kwamen ze maar na 6 of meer dagen aan of ze gingen gewoon verloren.
Nu is de toestand veel verbeterd. In Potosí zijn er plaatsen waar men een PCR test kan
afnemen. Toen de pandemie in augustus haar hoogtepunt bereikte ,zorgden de gemeentelijke en departementale overheden voor ruimtes waar COVID -patiënten konden verzorgd
worden. De laatste maand zijn er in Caiza een dokter, een verpleegster en een assistent
aangekomen die zich exclusief met COVID-patiënten bezig houden. Er is een opvangruimte
ingericht in de lagere school maar er zijn nog altijd middelen te kort. Twee patiënten werden
opgenomen maar zijn uiteindelijk toch overleden.
Ondanks een besmettingsgraad van 80% zijn er maar 2 doden. Veel mensen vertrouwen
het niet en grijpen terug naar voorouderlijke medicijnen, kruiden (eucalyptus, wira wira, …)
alcohol (singani : plaatselijke sterke drank), modderbaden, enz.
Deze lijken nog succesvol omdat er zeer veel asymptomatische besmettingen zijn.
Men wordt zelf niet ziek maar kan anderen besmetten. Zeker op platteland is de situatie
schrijnend.
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3. TIJDENS DE PANDEMIE:
We hebben onderzocht hoeveel leerlingen een mobiele telefoon, computer, laptop hebben
of ergens over internet kunnen beschikken.. Daaruit bleek dat 88% de mogelijkheid had .
Bovendien is 50% verbonden met zoom, whatsapp. Alleen de armsten vielen uit de boot.
We hebben ervoor gezorgd dat ook zij zich een mobiele telefoon konden aanschaffen
Op basis van deze gegevens zijn we sinds april met succes gestart met virtuele lessen.
Ondertussen zitten we nu al in het laatste kwartaal van het schooljaar. Dat hebben we
kunnen realiseren omdat de gemeente de kosten van het internetgebruik op zich neemt.
De middelen hiervoor komen uit de fondsen voor de plurinationale spelen die dit jaar niet
konden doorgaan.
Leerkrachten en leerlingen van het district Caiza D kunnen zo gratis gebruik maken van
internet. Het wordt wel gecontroleerd via het individueel RUDEnummer Registro Único de
Estudiantes) voor de studenten en het ITEM voor de leerkrachten.
In de groententuin van het college werd er precies zoveel geproduceerd als de vorige jaren
maar de afzet in de internaten is weggevallen. Gelukkig kunnen we de groenten zoals
selderij, broccoli, bloemkool, prei, … in stukken snijden en in de schaduw drogen zodat we
ze later nog kunnen gebruiken. Een ander deel hebben we verkocht en heel veel hebben we
uitgedeeld aan de armste mensen van Caiza en van de kleine gehuchten in de buurt.
Wij hadden ook 100 kwintalen (quintal Boliviano = 46 kg) aardappelen gekocht. Uiteindelijk
werd een groot deel verkocht en de rest hebben we weggegeven omdat die slechts beperkt
houdbaar zijn
4. MOMENTEEL:
Straks (einde schooljaar in december) sluiten we de virtuele lessen af. Tot nu toe volgen alle
leerlingen de lessen via laptop, mobile telefoon of radio. We hebben we ons aangesloten bij
een initiatief van de Escuelas de Christo die een overeenkomst hebben met het radiostation
van de kerk. Zo bereiken we de verafgelegen plaatsen die geen of een gebrekkig internetsignaal hebben. Eind november zal het schooljaar afgerond worden en krijgen 27 leerlingen
hun diploma secundair onderwijs. De leerlingen en hun ouders kozen Padre Marco Antonio
Choquerive als peter van hun promotie.
Eerlijkheidshalve moeten we er toch aan toevoegen dat de virtuele lessen de klassikale
moeilijk kunnen vervangen. Ze hebben veel beperkingen en missen vooral de interactie.
Maar er was geen andere weg mogelijk en we mogen er fier op zij dat we dat aan onze
leerlingen hebben kunnen aanbieden. Veel scholen en zelfs hogescholen zijn er nooit toe
gekomen. Oorspronkelijk was er wel wat verzet bij sommige leerkrachten.
Uiteindelijk zijn ze wel bijgedraaid.

II Maatschappelijk werk
In het college werd samen met de ouders gewerkt aan de renovatie en de aansluiting
van de riolering aan het nieuwe rioleringssysteem dat door het departement Potosí werd
aangelegd. Zoals gebruikelijk wordt er een metselaar ingehuurd en werken de ouders een
dag mee volgens een dienstregeling die ze zelf opmaken. Op dezelfde manier werd ook een
ruimte ingericht voor de opslag van voedsel voor het schoolontbijt dat het gemeentebestuur ons aanbiedt.
In de parochie zijn de gastenkamers, die al jaren stonden te verkommeren, opgeknapt.
Ook moest de waterpomp hersteld worden. Die was stuk door het herhaaldelijk uitvallen
van de stroom.

We hebben ook alle zaken die aan Srta. Lia Claeys en Padre Santiago Mestrio toebehoorden
en verspreid lagen over de hele parochie in een afzonderlijke ruimte samengebracht. Zo
kregen we een soort museum ter ere van hen. Ook de archieven en de administratie van de
laatste 50 jaar zijn opnieuw gerangschikt. Tenslotte hebben we ook een inventaris gemaakt
van al het zilverwerk (platería) dat de parochie sedert 1600 bezit.

III Evangelisatiewerk
Sinds maart is de kerk gesloten. Pas op 1 november ging ze weer open maar alleen voor de
zondagsdienst. Verder hebben we een kleine kapel waar we onze dagelijkse persoonlijke
viering houden.
Er hebben sinds maart geen huwelijken, dopen of feesten meer plaatsgehad. Dat zal maar
opnieuw kunnen in december als er geen heropleving van de besmettingen met COVID 19
komt.
Er zijn geen bijeenkomsten van jeugdgroepen, misdienaars of andere organisaties, maar
elke zondag zenden we de eucharistieviering uit op Radio Caiza die tot Toropalca en zelfs
verder te beluisteren is.
We hebben de eucharistievieringen ook via Zoom verspreid. Mensen uit andere gemeenten
vroegen ernaar speciaal voor de herdenking van hun overledenen.
Vergaderingen van leerkrachten en ouders worden ook via Zoom gehouden op vooraf afgesproken momenten.

Parochiesteun voor Covid-patiënten in Caiza.
Onze werknemers worden ingeschakeld voor het vervoer naar het ziekenhuis en voor de
aankoop van tests of medicijnen.
We hebben dit nooit helemaal gefinancierd, maar we steunden wel de mensen die de rekening niet of slechts gedeeltelijk konden betalen
We hebben onze oud-studenten, huidige studenten of ouders van studenten gesteund als
zij het geld niet hadden om gewoon een aspirine te kopen. We zouden graag meer geld
hebben om de zieken, vooral de armsten, financieel te helpen
We moeten voor het ogenblik de gezondheidszorg steunen want de staat doet in de praktijk
bijna niets, ondanks veel discussie.
We kunnen het ons niet veroorloven om dit te verwaarlozen.
Gezien de uitzonderlijke situatie door de Covid, hebben we Padre Julian carte blanche
gegeven om speciale steun te verlenen als dat nodig is. Hij weet beter dan wij wie hiervoor in
aanmerking komt.

Georges en Lieve n

Het zit erop!
Voor de derde keer: onze verkoop van “garnaalkroketten voor Caiza”
(vertaald in het Blankenbergs: geirnoarsvoecaiza)
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3e editie garnaalkroketten
Dit jaar werd het een heel speciale editie!
Dat het zou doorgaan stond als een paal boven water!
We begonnen voorzichtig ( is in deze tijden voorwaarde nummer 1) in augustus onze actie
voor te bereiden. We zouden zoveel mogelijk alle risico’s proberen in te schatten. Iedereen was enthousiast, we zagen het zitten! Misschien toch een beetje naïef, maar je moet
kunnen blijven dromen! We waren dan ook heel blij dat we onze locatie, de school in de
Zuidlaan, (waaruit Lieve Claeys destijds 60 jaar geleden is vertrokken) opnieuw mochten
gebruiken.
We planden om 2 weekends na elkaar kroketten te maken, alle kandidaat-pellers die de
vorige keer ook bereid waren mee te werken, werden aangesproken. De respons was
positief. De garnalen werden besteld. De weergoden waren ons niet zo gunstig gestemd,
want daar kwamen de herfststormen aan met als koploper storm Odette! Als er nog
nieuwe stormen kwamen zou dit betekenen “geen garnalen”. En geen garnalen,
geen kroketten! 27 pellers werkloos! Opnieuw organiseren! Maar het viel mee, een storm
voor elk van ons gepland weekend bleef uit! We vermoeden dat er hierboven ook nog een
“SOS-Caiza team” is, dat de boel hierbeneden in goede banen helpt leiden!
Toen kwam een nieuwe vijand opdagen: Corona!
De gunstige cijfers keerden, de curve van besmettingen ging omhoog! Het zat er dik in
dat er nieuwe en strengere maatregelen kwamen. Zouden we nog mogen met een groep
samen komen om deze activiteit te organiseren?
Verschillende mensen die zouden komen pellen belden af omdat ze het risico niet wilden
nemen en liever niet kwamen. Met alle begrip! Gelukkig waren er die het zagen zitten om
thuis te pellen! Schietgebedje naar hierboven: zullen we 42 kg garnalen gepeld krijgen?
Gebed verhoord! Twee weekends na elkaar pelden we 82 kg garnalen en verliep de
productie volgens plan! De bestellingen liepen vlotjes binnen. Bijna te vlot! We hebben
nog 8 kg extra gepeld, nog goed voor 200 kroketten! Dus ondanks de vele donkere
wolken aan de horizon, we hebben het gehaald!

Weet je wat Lieve Claeys zou gezegd hebben?:
“Dat is de goddelijke voorzienigheid“
Iedereen denkt er het zijne van!
Maar toch een dikke merci aan alle helpende handen
en aan de mensen die besteld hebben.
En misschien toch ook een dikke merci aan hierboven?
Even een overzicht tot hiertoe:
Editie 2018: 1500 kroketten verkocht — Editie 2019: 2224 kroketten verkocht —
Editie 2020: 2600 kroketten verkocht (Maar door Corona geen verkoop op
de Boerenmarkt in Nieuwmunster die telkens goed was voor 200 kroketten! )
We gaan volgend jaar voor 3000 kroketten! Hopelijk mogen we terug op jullie rekenen!
En zien sommigen van jullie het zitten om een garnaaltje te komen pellen, kom gerust af,
het is een echt gezellige bedoening! Mail naar mieke.marrannes@gmail.com of
telefoneer naar 0494 78 62 82, wie weet tot dan!

GEEN SOS CAIZAMAALTIJD
IN JANUARI 2021
In vroegere tijden hadden we hier een warme oproep geplaatst om u in te
schrijven voor de jaarlijkse maaltijd in januari.
Helaas kunnen we dit gezellige eetfestijn nu niet aankondigen. Hierdoor
derven wij echter een mooie bron van inkomsten! Daarom durven wij u vragen om de voorziene som als gift te schenken. Indien u nog in december
overschrijft dan levert het een niet te versmaden fiscaal voordeel op! Voor
giften gedaan in 2020 geldt immers een belastingvermindering van 60%
bij een minimumstorting van 40 euro. Alvast hartelijk dank.

Financies
onze ontvangsten,
Juli 2020
Adoptie
Studiebeurzen
Gewone giften Vl.
Gewone giften Wal.

366,72 euro
50 euro
1738,79 euro
2909,40 euro
totaal
5064,91 euro
———————————————————————————————————
Augustus 2020
Adoptie
Studiebeurzen
Gewone giften Vl.
Gewone giften Wal.

460,86 euro
100 euro
742,79 euro
561,40 euro
totaal
1865,05 euro
———————————————————————————————————
September 2020
Adoptie
Studiebeurzen
Gewone giften Vl.
Gewone giften Wal.

411,07 euro
50 euro
673,79 euro
1136,40 euro
totaal
2271,26 euro
———————————————————————————————————
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VIER JE
EEN SPECIALE VERJAARDAG
OF JUBILEUM?
DEEL DIT VREUGDEVOLLE MOMENT
MET DE KINDEREN VAN CAIZA!

Een storting
op rekeningnummer BE 57 4727 0698 0135
Hoeksam 15, 8377 Zuienkerke
Tel 050 41 72 25
Voor giften vanaf 40 euro
krijgt de schenker een fiscaal attest!
Wens je dit tijdschrift via mail te ontvangen? Dat kan,
graag een mailtje naar mark.makelberge@telenet.be
V.U. Ludwig Vanderbeke
Brugse Steenweg 23, 8377 Zuienkerke.

s.O.S. Caïza vzw
REKENINGNUMMERS:
IBAN nummer

BIC code (enkel voor het buitenland)

BE57 4727 0698 0135
BE24 0000 1234 2238

KREDBEBB
BPOTBEB1

grafische vormgeving jamplus.be

Stel je familie en vrienden
een gift aan SOS Caiza voor.

