
Nieuwsbrief december 2017 
Beste, 

We werden dit jaar overspoeld door wereldnieuws dat niet meteen hoopvol is en toch 
proberen wij in deze donkere dagen hoopvol verder te bouwen aan Munnange Counseling 
Centre. 

Voor de meesten onder ons is deze eindejaarstijd er één van geschenkjes geven en 
krijgen.Voor velen, hier en zeker in het Zuiden, blijft het bang afwachten hoe morgen eruit zal 
zien. We durven je dan ook vragen: waarom zou je dit eindejaar niet investeren in mensen?! 
Met een geschenk van Munnange investeer je in de toekomst van een kind of beter nog van 
zijn gezin: 

• een heerlijk pakje Munnange-koffie (gemalen en bonen) : 6€ 
• een gift waarmee je een kind in Oeganda helpt om psychologische steun te krijgen 

(25€) 
• een gift waarmee je een gezin de kans biedt verder preventief te werken aan huiselijk 

geweld en stabiel samenleven (50€). 

In ruil hiervoor krijg je een digitaal certificaat waarop jouw schenking vermeld staat. 
Dit certificaat kan je feestelijk verpakken en geven aan degene voor wie jij een 
geschenkje hebt gekocht. 

Je kan je koffie en je certificaat bestellen via munnange.vzw@gmail.com of via een berichtje 
op Facebook! Hierbij vermeld je wat je wil bestellen en hoeveel stuks. Wij doen dan verder 
het nodige, zodat je pakjes tijdig onder de kerstboom liggen! 

Voor jou een kleine attentie, voor een kind of gezin in het zuiden een heel betekenisvol 
gebaar! 

Alle giften, groot en klein, helpen ons om dromen te realiseren, samen met en voor onze 
partners ter plaatse. 

Alle stortingen kunnen gebeuren op het rekeningnummer van vzw Munnange IBAN BE91 
363-0924058-76 met vermelding van je naam en je bestelling. 

We wensen je een mooi einde en een sprankelend nieuw begin en willen je alvast bedanken 
voor je steun en betrokkenheid bij vzw Munnange! 

Maika Luyssaert 

Voorzitter vzw Munnange 

 


