
Nieuwsflash Munnange vzw 
september 2018 

Geen uitgebreide nieuwsbrief meer, voortaan houden we jullie op de hoogte via deze 
Nieuwsflash. Niet wekelijks, niet maandelijks, maar telkens wij een boodschap 
hebben die wij de moeite vinden om met jullie te delen. 

 

Ook dit jaar organiseren we deze fantastische activiteit ten voordele van Munnange. 
In de namiddag is er een prachtige wandeling, daarna genieten we van lekkere kaas 
en wijn!  

Kom langs voor meer informatie over Munnange, om te zien waar we mee bezig zijn 
of om gewoon een babbeltje te slaan. 

Zaterdag 20 oktober 2018 in de parochiezaal, Hammeke 7, Merendree. 

Planning:  

13u30 – taart en koffie  

14u30 – vertrek wandeling  

18u00 – kaas- en wijnavond 

Inschrijven via onze website www.munnange.com 



Music for Life 

 

Aangezien we volop nagenieten van de zomer lijkt december nog veraf, maar we 
delen nu al graag mee dat we ook dit jaar meedoen met Music for Life!  

Heb je zin om een leuke activiteit te organiseren of om een plaatje aan te vragen ten 
voordele van Munnange, noteer dan alvast in uw agenda dat de warmste week dit 
jaar doorgaat van dinsdag 18 t.e.m. maandag 24 december.  

We zijn benieuwd welke knotsgekke acties dit jaar uit de bus zullen komen! 

Munnange reis Oeganda  
Getuigenis van een deelnemer 

“Ik wil beginnen met mijn reis naar Oeganda te beschrijven en weet niet hoe of waar 
te beginnen.  

Terugblikkend waren er zoveel ongelooflijke mooie momenten. Ze staan in mijn 
geheugen gegrift en zullen bewaard worden bij de dingen die 'leven' de moeite waard 
maken... ". 

Pat Mechele, april 2018 

Meer lezen op www.munnange.com 



Samenwerking gevangenis 
Nieuw: Munnange startte op 1 september een samenwerking met Entebbe Prison. 
Onze counselors zullen er groepssessies organiseren, zowel voor het personeel als 
voor de gevangenen zelf. Daarnaast wordt er ook individuele begeleiding voorzien. 

Meer informatie over het verdere verloop van deze samenwerking volgt! 

Hoog bezoek! 
Op 11 oktober komt de Belgische ambassadeur met medewerkers van het health 
departement een officieel bezoek brengen aan Munnange Counseling Centre in 
Oeganda. 
Spannend dus! 
 

We houden jullie op de hoogte! 


