
PB-PP
BELGIE(N)-BELGIQUE

Sos caiza

46ste jaargang - september 2022 / Driemaandelijks tijdschrift

Afgiftekantoor:
8000 BRUGGE
Toelatingsnummer:
P209.039

Robotica op zijn Boliviaans



Potosi 12 november
Op 12 oktober zijn we met zes gaan zwemmen. Ik zwem reeds op mijn duizend gemakken 
de vijftig meter heen en terug. En duiken dat ik kan!!! Daarvoor moet men in Bolivia zijn om 
zoiets te leren. Ik was echter goed verbrand, de zonnestralen zijn hier niet gefilterd wegens 
de hoogte en men verbrandt erg.
Verleden dinsdag kwam men mij midden in de nacht oproepen omdat een kindje ster-
vende was. Toen ik erbij kwam, was het echter al dood maar nog warm. Ik heb het wel nog 
gedoopt maar daarvan komt men niet weer tot leven. Al druipneuzend zijn ze vertrokken, 
de moeder met haar dood kindje op haar rug gebonden. 
We zijn ook weer naar de campo geweest, van donderdag tot deze morgen. Op drie plaat-
sen was er eerste communie. We hebben er ook prijzen (speelgoed) uitgedeeld in de scho-
len waar we vorige maand examen hielden. Ge moest de vreugde van de kinderen gezien 
hebben. Toen we deze morgen rond 4.30u op dertig kilometer van Potosi kwamen, zijn we 
in panne gevallen. Rond 7u kwam er een camion voorbij. Padre Santiago en de verpleeg-
ster zijn meegegaan naar Potosi. Ik ben bij de camionette gebleven en heb ondertussen 
goed geslapen. Rond 11.30u is onze chauffeur me komen halen met de jeep. We moesten 
de camionette trekken en de ketting schoot telkens door. We hebben meer dan drie uur 
nodig gehad voor die dertig kilometer.
Op 24 oktober werd er weer gestaakt. Men heeft onder andere het schooljaar gesloten 
verklaard. De reden: de prijs van de naft is gestegen van 450 naar 700 Bs . Wat dat met 
de scholen te maken heeft, weet ik niet maar in Bolivia mag men zich aan de gekste zaken 
verwachten. Tien dagen mochten we ook met geen auto op straat. Tenslotte hebben ze 
ook een namiddag gevochten, de burgers tegen de politie met als gevolg zeven doden. 
Behalve enkele gekwetsten die ze naar het dispensarium brachten, hebben we er niet veel 
van geweten, we hebben alleen maar horen “kletsen”. Uit La Paz hebben ze onmiddellijk 
per vliegtuig driehonderd soldaten gebracht. Het was seffens helemaal kalm en het werk 
werd hernomen. Alleen de scholen blijven gesloten en de naft blijft op 700 Bs. Dat is echter 
maar 3,50 frank in Belgisch geld. Het is gelijk papa zegde : “ze drinken een glas, ze p….. een 
plas en ze laten de zaak gelijk ze was”! Ware het niet van de slachtoffers ’t ware om mee 
te lachen. Zo gaat het meestal in Zuid-Amerika, veel gerucht en veel woorden en tenslotte 
houdt het alles niets in.
Ondertussen blijven de mensen in de miserie. Padre Santiago had zijn knie verstuikt en 
ik ben drie weken zijn chauffeur geweest. Zo ben ik tweemaal mee geweest naar een be-
rechting. De eerste maal was het naar een man van 42 jaar met drie kinderen. Hij had de 
mijnziekte. Hij had van jongs af in de mijn gewerkt. In die dertig jaar had hij niet één ongeluk 
gehad, ja nog geen schrammeke opgelopen. Het is toch curieus, zei hij, dat ik nu zo mijn 
leven moet eindigen. Zijn longen deden hem zoveel pijn. De tweede keer ging het om een 
man van dertig jaar die eveneens fel aangetast was door de mijnziekte. Hij lag amper drie 
dagen te bed maar braakte voortdurend bloed. Hij was nog maar voor de wet getrouwd 
en is nu ook voor de kerk gehuwd. Hij ligt te bed te wachten op de dood. Dit zijn er slechts 

Ten Geleide

Beste lezer, 

Terwijl wij hier in België de overgang van een lange, hete zomer naar een milde herfst mee-
maken en onze voorbereidingen voor een hopelijk zachte winter treffen, is de verlengde 
wintervakantie in Caiza al bijna 2 maanden achter de rug. U leest het goed: een verlengde 
wintervakantie, een maatregel om de pandemie binnen de perken te houden. Het school-
team bleef echter niet bij de pakken zitten en besloot om vanaf 1 augustus toch volledig 
contactonderwijs aan te bieden. Hoewel Padre Julian het erg druk heeft met zijn zoektocht 
naar betaalbare proviand en ons dus maar een summier verslag bezorgde bevat het arti-
keltje in al zijn beknoptheid toch ronduit indrukwekkend nieuws. Haast terloops meldt hij 
dat de leerlingen een robot ontworpen hebben, die bovendien dan nog een prijs gewonnen 
heeft tijdens een departementale wedstrijd in Potosi. Blijkbaar beschikken de leerlingen in 
Caiza over voldoende brains maar ook technisch vernuft én creativiteit om een dergelijk 
product tot een goed einde te brengen! Hoedje af….
Dit alles bewijst nog maar eens de kwaliteit en langetermijnvisie van het onderwijsproject 
in Caiza. Kinderen van de armste Bolivianen, vaak met Indiaanse wortels, een degelijke 
opleiding geven zodat ze een beter leven kunnen uitbouwen. Dat is de doelstelling van 
in het begin, nu bijna 60 jaar geleden en het blijft nog steeds de moeite waard om onze 
schouders eronder te zetten!
Padre Julian geeft mee dat dit mogelijk is dankzij de samenwerking met de Ministerio de 
la Presidencia en dat ook het lokale bestuur tegenwoordig volop medewerking verleent, 
onder andere door de schenking van moderne machines. De intensieve en volgehouden 
onderhandelingen van de afgelopen jaren werpen dus hun vruchten af! 
Dit neemt niet weg dat de school en vooral de internaten onze ondersteuning letterlijk 
broodnodig hebben. Onder andere door de sluiting van de grens met Argentinië ver-
veelvoudigden de prijzen van meel en suiker. Naar goede gewoonte werd er een zekere 
voorraad aangelegd maar die is niet onuitputtelijk; onze hulp is meer dan welkom, zelfs 
noodzakelijk! 
Caiza steunen is echter niet alleen een goede en barmhartige daad, het kan ook simpel-
weg heel lekker en handig zijn! We zijn opnieuw toe aan de Geirnoarsvoecaiza-actie! Ik wil 
alvast iedereen die komt pellen of rollen heel hartelijk danken – dankzij hen kunnen we 
overheerlijke garnaalkroketten aanbieden. Daarnaast kan je in december ook een prachtig 
concert bijwonen in het sfeervolle kerkje van Nieuwmunster. Bestellen en reserveren is 
dus de boodschap! Alle praktische informatie vind je verderop in dit nummer. 
Tot slot hopen we in 2023 opnieuw een gezellige maaltijd te organiseren. We zoeken volop 
naar een geschikte locatie maar noteer alvast zondag 29 januari! 
Ik wens jou, beste lezer,  zoals gebruikelijk veel leesplezier. 

Ludwig Vanderbeke

Uit het dagboek van Lieve Claeys.
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een paar uit de serie!
Vandaag was hier vergadering van de gezinsgroepen. Plots kwam men me roepen omdat 
een vrouw haar kind moest kopen. Stel u voor, ze voelde het al beginnen van gisteravond 
en kwam toch naar de vergadering. Dat is hier algemeen. De vrouwen werken tot het 
laatste ogenblik. Ik heb haar vlug naar het hospitaal gevoerd. Dan ben ik teruggekomen 
om kleertjes voor het kindje en om met haar man terug te gaan. Ik heb het bundeltje uit 
nieuwsgierigheid eerst open gedaan: twee doeken, twee kinderhemdjes, een versleten 
mutsje en dat was het. Ik heb er een hele hoop zaken bijgevoegd en de arme man, ook een 
mijnwerker, was doodgelukkig.
Verleden week is er een meisje van 19 jaar in het mijnwerkerskamp gestorven. De 
hoofdoorzaak was ondervoeding, ze kreeg een crisis en in enkele uren was ze dood. Moest 
ge zien wat die mensen hier slechts eten op een dag: een paar broodjes (=pistolets) ,lawa 
( = een soort meelpap), wat maïs of rijst of macaroni met veel pikants in en meteen is 
de honger verdwenen. Het is echter normaal dat ze geen weerstand hebben. En papa en 
mama, hoe gaat het met jullie beiden. Jammer dat ge niet voor een paar maanden op va-
kantie kunt komen, ge zoudt nogal ogen trekken en meteen ook zien hoe nodig de mensen 
ons hier hebben. Mijn hartelijke groeten.

24 november
Ik ben altijd vol goede wil op schok met mijn fototoestel maar tenslotte heb ik nooit veel tijd 
om foto’s te nemen. Veelal ook durf ik niet omdat de miserie werkelijk te groot is. Ik voel me 
dan erg gegeneerd tegenover die arme mensen die bijna volledig naakt rondlopen omdat 
ze werkelijk niets hebben. Ik had me vroeger nooit kunnen inbeelden dat er werkelijk zulke 
armoede bestaat. 
We zijn van 16 tot 18 november naar Tumusla en omgeving geweest. Gedurende die reis 
hadden we zeven maal een platte band!!! Ik kan nu reeds met mijn ogen toe een band 
repareren! Een week voordien had het geweldig geregend. Het water had alle wegen over-
spoeld en veel doornen achtergelaten en dat zijn me hier doornen van op zijn minst vijf 
centimeter lang en zò sterk: de mensen gebruiken ze hier als nagels en ze zijn even sterk 
of nog sterker want ze krommen niet. Het is een heel probleem om zulke doorn uit een 
buitenband te halen.
Men is nu volop aan het zaaien op de campo: overal maïs natuurlijk. We zijn zo een zaaiïng 
gaan bekijken. Als men zoiets ziet, moet men onmiddellijk terugdenken aan gravuren uit 
de Middeleeuwen. Heel het dorp komt samen, er waren twaalf koppel ossen. Elk paar os-
sen is voor een ploeg gespannen, een primitieve houten ploeg die vastgemaakt is aan de 
horens van het dier. De begeleider heeft een stok met een stuk ijzerdraad aan het uiteinde. 
Dit dient om in de beesten hun achterste te prikken opdat ze zouden vooruit willen. Allen 
naast mekaar zetten ze aan. Na elk gespan dat dus een “veure” trekt , komt iemand met 
maïs en zaait dit in de greppel. Aan het eind van de akker rechtsomkeer en met de andere 
zijde van de ploeg wordt de eerste “veure” toegedekt. Ondertussen wordt er chicha ge-
schonken en als het avond is, hebben de meesten meer dan genoeg alcohol binnen
We zijn ook naar een dorp geweest: San Sebastian waar het onmogelijk was om er met de 
camionette te geraken. Dan zijn we er met een muilezel naartoe gegaan en te paard terug-
gekeerd. Ge kunt denken dat ik daarvan hou! We hebben ook een jongetje van twaalf mee-

Padre Julián stuurde ons een persberichtje over de situatie van het onderwijs in Boli-
via dat nog altijd zwaar getroffen wordt door het corona-virus. Sinds 4 juli hebben de 
leerlingen wintervakantie. Normaal duurt die twee weken. Maar wegens de precaire 
situatie door het corona-virus werd die verlengd met 2 weken tot 29 juli. De minister 
heeft beslist dat de lessen opnieuw starten op maandag 1 augustus en wees er op dat 
elk schooljaar 200 schooldagen moet tellen. De schoolkalender zal daarom aangepast 
worden om de verlenging van de wintervakantie te compenseren. Afhankelijk van het 
risico op besmetting met het corona-virus, zal het departe-
ment onderwijs beslissen welke regio’s alleen met klassikaal 
(face to face) onderwijs zullen werken en welke opnieuw zullen 
overschakelen op blended learning (een mix van klassikaal en 
virtueel onderwijs. Alle lessen virtueel of via afstandsonderwijs 
geven, is uitgesloten. In Caiza is men op 1 augustus van start ge-
gaan met zuiver klassikaal onderwijs. Alle mogelijke voorzorgen 
werden genomen om het besmettingsgevaar zoveel mogelijk te 
beperken. Deze maatregelen gelden zeker ook voor de interna-
ten waar nu 104 meisjes en 101 jongens ongeveer 10 maanden 
verblijven.
De internaten worden in de toekomst een belangrijke financiële uitdaging. De grote 
oorzaak is de sluiting van de grens met Argentinië, de grote leverancier van voedings-
producten. Daardoor zijn er weinig producten beschikbaar en stijgen de prijzen razend 
snel. Gelukkig hebben we net voor de grote stijging nog een voorraad pasta, rijst en 
suiker kunnen aanleggen. 40 dagen terug hebben we een contract kunnen afsluiten 
voor de aankoop van tarwebloem tegen de prijs van170 Bs (€24) per quintal (46,04 kg). 
Enkele dagen later steeg de prijs reeds tot 250 Bs(€35,5). Bij onze leverancier konden 
wij nog 150 quintales aankopen tegen een gunstprijs van 213 Bs (€30).

Nieuws uit CAIZA—
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genomen. Hij was van een ezel gevallen en had een slag gekregen. Hij heeft een dubbele 
armbreuk met open wonde. Het been steekt eruit. Op die wonde hadden ze hondenbloed 
gesmeerd. Stel u voor, die wonde is helemaal ontstoken. De jongen is nu in het hospitaal en 
de moeder logeert bij ons. Elke dag voer ik haar naar de kliniek want dat is meer dan een 
half uur ver. Ik doe ook eten mee voor het kind. Hier in het hospitaal moet men echt ver-
hongeren. Maandag gaan ze het jongetje opereren maar zijn arm zal hij niet meer kunnen 
gebruiken. Ik heb zo een medelijden met hen. Het zijn echte indianen, de moeder verstaat 
niet één woord Spaans. Ze spreken alleen Quetchua, het zijn doodarme sukkelaars.
Mijn allerbeste wensen

Lieve. t



Wij verbruiken ongeveer 7 quintales per week om 
dagelijks zo’n 1000 broodjes te bakken. Een goede 
maand geleden ontvingen we van het gemeente-
bestuur 3 moderne professionele naaimachines. 
In het begin van dit jaar hadden we een overeen-
komst met de gemeente om deze uitrusting te be-
kostigen voor de afdeling textiel. Zo kunnen onze 
studenten naast hun diploma middelbaar onder-
wijs ook een graad van technicus (middelbaar ni-
veau) halen. Op dit ogenblik hebben we heel goe-
de contacten met het gemeentebestuur.

De oude machines kunnen we nog altijd gebruiken maar de nieuwere laten ons toe het 
werk veel te verbeteren en te versnellen. Wij kunnen nu bijna alle kledij vervaardigen op 
een semi-professioneel niveau. Clotilde Flores is de verantwoordelijke leerkracht. 
De directeur van het college verzet 
zeer veel werk. Zo controleert hij al 
de schriften van de 320 leerlingen 
van het college. Daar er 19 schriften 
(19 vakken) per leerling zijn, pas-
seren er zo’n 6080 schriften per 
trimester door zijn handen. De over-
eenkomst met het Ministerio de la 
Presidencia werpt nu vruchten af. 
We ontvingen een grote partij mate-
riaal om verder te kunnen werken in 
de robotica.
Onze studenten hebben een robot 
ontworpen die meegenomen werd 
naar Potosí naar aanleiding van de 
departementale wedstrijd Chili-
lin-dansen. Als nieuwigheid wist hij 
zelfs een prijs binnen te halen.
De stad Potosí draagt chililin-dan-
sen voor bij de Unesco ter erken-
ning als immaterieel werelderfgoed. 
Daarbij gebruikt men de foto’s van 
onze leerlingen tijdens hun optre-
den.   n
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Bartholomeusfeesten—
Nieuwmunster – 20 augustus 2022
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“VLAM, Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw, heeft samen met 
de Vlaamse visserijsector voor de 34ste keer een Vis van het Jaar gekozen.
De keuze valt op grijze garnaal, een product van de Belgische kustvisserij die 
een steuntje in de rug kan gebruiken.”

Enkele tijd geleden vernamen we dit blije nieuws en voor alle duidelijkheid:
wij zitten hier voor niets tussen, naar onze mening werd niet gevraagd,
maar we gingen zonder twijfel dezelfde keuze gemaakt hebben!

Een mooiere reclame voor ons product kan je niet wensen!

Dat we super fan zijn van deze lekkernij is ondertussen wel geweten en wie op 21 
augustus in Nieuwmunster was kan hiervan getuigen!
We namen reeds voor de vierde keer deel aan de Boerenmarkt!
Het werd terug een editie zoals “voor corona”.
Het prachtige weer zat er natuurlijk ook wel voor iets tussen maar het werd een gezel-
lige namiddag met een dertigtal kraampjes waar streek- of zelfgemaakte producten 
werden verkocht. Daarnaast kon men ook genieten van verschillende activiteiten zoals 
kinderanimatie ,een ritje op een pony, een demonstratie van trekpaarden op het veld...
Onze producten zijn ondertussen wel gekend: popcorn, garnaalkroketten, ingelegde 
rode biet, aangevuld dit jaar met lekkere zelfgemaakte koekjes, advocaat en wens-
kaartjes van het Mannahuis.
Naast de garnaalkroketten hebben we zelfs in ons assortiment “apero-garnaalbolle-
tjes” toegevoegd en dat viel in de smaak! 
Jan en Maria die dit jaar terug honing verkochten, schonken een deel van hun op-
brengst aan Caiza, een sympathiek gebaar.
We zijn dan ook heel blij met een winst van € 1300,50 met dank aan alle enthousiaste 
medewerkers en bezoekers!

Maar dit is pas het begin van een volgend verhaal:
onze verkoop in oktober! Interesse?
Lees dan zeker verder:

2018 2019 CORONA 2021 2022

Ook dit jaar steken we opnieuw de handen uit de mouwen om kilo’s verse garnalen te 
pellen en te verwerken tot overheerlijke, met de hand gerolde garnaalkroketten.
Wil jij ook graag genieten van deze lekkernij?

Hoe gaat het in zijn werk?
De kroketten worden per 4 verkocht.
De prijs bedraagt €15.
Je kan ze bestellen
per mail:
garnaalkroketten@gmail.com
of telefonisch:
bij Mark en Mieke, 050 41 72 25 of 
Georges en Lieve, 050 31 94 93.

Je stort het bedrag op rekening
BE57 4727 0698 0135 van SOS CAIZA
met vermelding van het aantal pakketten.
Je bestelling is geldig na betaling.

Levering
Alle bestellingen zouden ten laatste
eind november geleverd moeten worden.
Lukt dit niet, dan contacteren we je. 

Geirnoarsvoecaiza—

Onze garnaalkroketten-aktie
VIJFDE EDITIE, NAJAAR 2022

daar zijn onze heerlijke garnaalkroketten weer!

GEIRNOARSVOECAIZA 2021 
Zoals beloofd willen we jullie 
graag de exacte winst van onze 
verkoop van de garnaalkroket-
ten in 2021 niet ontzeggen.
Ook al is ons product niet uitge-
roepen tot “Vlaams streekpro-
duct” en “ Eetbaar erfgoed”, de 
winst bewijst meer dan eens dat 
onze kroketten zeker eetbaar 
waren! En in Oostende moeten ze 
niet beweren dat de garnalen die 
in hun zeewater rondzwemmen 
zoveel beter smaken dan de onze! 
Na tellen, optellen maar helaas 
ook aftrekken zijn we toch heel blij 
met een winst van € 9847,07.
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APRIL 2022
Adoptie 291,07 euro 
Studiebeurzen 200,00 euro 
Gewone giften Vl.  2.880,70 euro 
Gewone giften Wal. 3.451,44 euro  

TOTAAL   6.823,21 euro  

MEI 2022
Adoptie 590,65 euro
Studiebeurzen 200,00 euro 
Gewone giften Vl. 1.557,79 euro 
Gewone giften Wal. 822,40 euro 

TOTAAL   3.170,84 euro 

financies —
Onze ontvangsten

JUNI 2022
Adoptie 266,07 euro 
Studiebeurzen 200,00 euro 
Gewone giften Vl. 1.503,79 euro
Gewone giften Wal. 361,40 euro  

TOTAAL   2.481,26 euro  

Door de corona-epidemie is de maaltijd tweemaal niet kunnen doorgaan.
Vol verwachting zagen we uit naar een volgende bijeenkomst. 

Voorlopig is dit nog niet mogelijk daar de zaal het “Forum” in de Kerkstraat niet 
meer beschikbaar is. Ze wordt nu gebruikt als schoolruimte.
Dus zijn we op zoek naar een nieuwe locatie.
Dat is niet zo eenvoudig omdat die nieuwe locatie aan een aantal criteria moet voldoen.
Ze moet groot genoeg zijn om 120 tot 130 mensen te ontvangen.
Er moet voldoende keukeninfrastructuur zijn om de maaltijd voor te bereiden.
En tenslotte moet ze vlot bereikbaar zijn, dat wil zeggen niet te ver van het station.

We zijn volop op zoek en hopen een oplossing te vinden tegen het verschij-
nen van het volgende nummer van “SOS Caiza”. Daarin kunnen we dan alle nodige 
gegevens vermelden over de maaltijd. De datum van de maaltijd behouden we zoals 
vorige jaren: de laatste zondag van januari.
Hou dus zeker zondag 29 januari 2023 vrij.
Hopelijk kunnen we elkaar dan opnieuw ontmoeten.  n

Maaltijd ten voordele van Caiza—

ZONDAG 18 DECEMBER 2022 OM 16 UUR
ST.-BARTHOLOMEUSKERK NIEUWMUNSTER

Na enkele jaren van (gedwongen) rust staat het ensemble ‘Via Vocis’ opnieuw paraat met een 
verrassend winterconcert. Wie de vorige concerten bijgewoond heeft weet dat dit ensemble staat 
voor kwaliteit en verfijning.

Via Vocis is een gemengd vocaal ensemble dat haar basis heeft in de Gemeentelijke Academie 
voor muziek en woord van Sint-Agatha Berchem. Onder leiding van Thomas Lucas Vanlede spe-
cialiseert het zich vooral in renaissancemuziek en het hedendaagse a capella koorrepertoire met 
componisten als Pärt, Whitacre, Tavener en Lauridsen. Zo zong het ensemble recent nog werk 
van Knut Nystedt op de opening van de nieuwe concertzaal voor hedendaagse muziek in Mons. 

‘O vos omnes’ heet de winterproductie van Via Vocis in 2022 en daarin gaat het ensemble de 
dialoog aan met de blokfluiten van Dimos De Beun. Met werk van onder meer Da Vittoria en 
Bach wordt de luisteraar de oren geopend voor het lijden van de ander.

Dimos de Beun studeerde af in 2006 in de klas van Bart Coen aan het Koninklijk Conservatori-
um te Brussel met de grootste onderscheiding. Hij werkte er ook het bachelorprogramma voor 
orkestdirectie af. Eveneens in 2006 ontving hij de prestigieuze onderscheiding “Ingeborg Köber-
le”. Dimos studeerde klavecimbel bij Herman Stinders en Ewald Demeyere en orgel bij Ignace 
Michiels. Zowel als blokfluitist als continuospeler is hij een veelgevraagde gast en werkte hij 
reeds samen met La Petite Bande, Ricercar Consort, Huelgas Ensemble, Ex Tempore, Currende, 
e.a. Dimos is momenteel leraar blokfluit en samenspel aan het Conservatorium te Brugge en de 
vaste begeleider aan de Stedelijke muziekschool van Blankenberge.

Dit concert wordt georganiseerd met de financiële ondersteuning van de gemeentelijke 
Cultuurraad van Zuienkerke.

Praktisch:
WINTERCONCERT ‘O VOS OMNES’
Datum: zondag 18 december 2022 om 16:00 u
Plaats: St.-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster (GPS: 51°16’26.49” N – 3°05’55.48” O)

Kaarten: 15 euro via overschrijving op BE60 7380 3768 9370
van het Sint-Bartholomeus Zangkoor met vermelding “Winterconcert – XX pers.” 
Of via Mark Makelberge: mark.makelberge@telenet.be – 0471 26 69 26.

Het succes van vorige concerten leert ons dat er best niet te lang gewacht wordt met 
het reserveren van de kaarten... (max. 170 zitplaatsen)!

Na het concert wordt een aperitief aangeboden.

Mark Makelberge

WINTERCONCERT—



Verantwoordelijk uitgever: Ludwig Vanderbeke
Brugse Steenweg 23, B-8377 Zuienkerke

SOS Caiza vzw. 
Rekeningnummer: IBAN nr. BE 57 4727 0698 0135 - KRED BE BB

Vier je een speciale verjaardag 
of jubileum? 
Deel deze vreugdevolle momenten 
met de kinderen van Caïza! 
Stel je familie en vrienden
een gift aan SOS Caiza voor. 
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.

— 

Wil je dit tijdschrift via mail ontvangen?
Dat kan! 
Graag een mailtje naar mark.makelberge@telenet.be 
Bezoek zeker ook eens de website voor de meest recente informatie
www.soscaiza.be
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