ROTARY CLUB LEUVEN

Rotary Leuven en VCOV steunen een concreet project in Haïti.
DOE VANDAAG NOG MEE : stort Uw gift op rekening 736-4025370-31 met vermelding
”FIDEMA–HAITI”. Bij een gift vanaf € 30 wordt u een fiscaal attest bezorgd.
23 januari 2010

Rotary Leuven heeft een historische band
met de zusters van Paridaens in Haïti,
Het gaat om dezelfde orde die ook
gevestigd is in Leuven.
Al sinds 1913 zetten de zusters van
Paridaens zich in voor de armste
bevolking van Haïti. De zusters van
Paridaens hadden in Haïti 3 ziekenhuizen,
4 lagere scholen, 2 middelbare scholen
en een instituut voor opvoedkunde in de
hoofdstad Port-au-Prince.
Op 12 januari werd Haïti, een van de armste landen ter wereld, getroffen door een
zware aardbeving. De hoofdstad Port-au-Prince ligt volledig in puin. Wat overblijft
is pure chaos en ontelbaar veel doden.
De zusters van Paridaens hebben eveneens erg geleden. Vooral de scholen werden
getroffen door de aardbeving. U begrijpt dat hiervan niet veel over is. Het
hoofdklooster is ingestort. Van de 27 zusters zijn er 15 verongelukt en 12 zwaar
gekwetst. Een tragisch resultaat van dit natuurgeweld. De zusters gaan echter
door, onder andere ten behoeve van de zesduizend leerlingen. Rotary Leuven heeft
in het verleden twee initiatieven gesteund en laat de zusters ook nu niet in de
steek.
Er komen gelukkig vanuit alle kanten hulpacties op gang, maar onze grote zorg is
dat de kinderen weer naar school kunnen gaan. Rotary Leuven en VCOV
organiseren zelf een steunactie omdat het hier een concreet project betreft en onze
steun niet "op de grote hoop " terecht komt. Wij weten waar wij aan beginnen en
ook waar wij eindigen. Wij hebben de verantwoording zelf in de hand en verplichten
ons aan iedereen die hieraan bijdraagt een verantwoording te verschaffen.
Wij hebben voor het ontvangen van Uw steun een speciale rekening geöpend,
namelijk 736-4025370-31 van VCOV, IBAN BE04 7364 0253 7031 BIC KREDBEBB. U
vermeldt ”FIDEMA–HAITI” en uw bijdrage is voor de wederopbouw van de activiteiten
van de zusters van Paridaens. Bij een gift vanaf €30 wordt u een fiscaal attest
bezorgd. Dank bij voorbaat voor uw reactie en bijdrage, namens Rotary Leuven en
VCOV

