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Wafelactie van onze Plussers overbrugú 1o.ooo kllometerl
De Plussers van onze Pastofâle

eenheid'Etterbeek-woluwe' zetten onlangs opnieuw hun beste
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beentj e voor. Bén van d e proj ecten
die hen dierbaar is, de vzw Born in
Africa, had immers slecht nieuws

gebracht. Born in Afric¿ geeft
hlnderen en tieners dle ir kans-

arme gezinnen in Zuid-Afrika
opgroeien, een duwtje in de rug

(viafinanclëlestenn en een sterke
organisatie en begeleiding).
Het siechte nieuws was dat het
houten huisje van één van deze

kindelen, Indiphile, onlangs
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afbrandde. Voor de hetoÞbouw
ervan waren natuurlijk financiele middelen nodig, om de peetouders van Indiphlle hierbü te
helpen, b€sloten onze Plussers
om een hele namidd¿g wafels te
bakken, en om dle daa¡na te verkopen na de eucharistievieringen
in onze Eenheid.
Honderden wafels werden met
veel hunde en zorggebald<en, onder het toeziend oog van sylvie,
Niki en cdcile, Vier wefelijzers
stonden de hele namíddag gloeiend he€t,,,
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t€ \üofden opgegeten
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Het z{in nlet âlt$d zotten die $'erken
@ De Þlusser¡

Jong geleeral is oud gedaan
@ De plussers

De verkoop van dewafels was een
groot sncces. Alle wafels werden
na de misvleringen in Slnt-Pleter,

de Heilige Familie, Srokkel en
Vogelzâng, verkocht, Dit bråcht
een mooí bedrag op, dat dus het
nieuwe huisje van lndiphile mee
vorm zal geven.
Met hun âctie gaven de Plussers
een luachtig signaal: bij solidariteitsâcties spelen afstand enleeft üd
geen rol. De Plussefs steunden een
leeft{idsgenote diero,ooo km zuidwaârts woont (en in heel andere
omstândigheden opgroeit dan hier
bi.i ons), meteen prachdge aciviteit
die vele harten h€eft vefwâffid,
Wil ool¡ u Indiphtl€ etl hâar ge-

zin een ruggesteuntje geven? Dlt
kan door een gift over te meken
aan de vzw Bom ln Africa: BE25 Jâ, dat zleter goed ultl

@

De plucaers

Tot de volgende keel en dânk I¿ zeet de bakkercploeg

@

De plussers

Dalechamplaan
4, rzoo Brussel, met v€fmeldlng:
hulp voor Indiphile. Een gift is
fiscaal aftrekbaar vanaf 4o euro.
PøulDebd
8845 o35o o182, R.
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*ENIS, HARDNEKKIGE

VAN VLEES EN BLOED
AAN HET ONT}IAAI

FOUTE TRADITIE
Genlta'le verminking ls in België

¡I lang verboden, maar toch lopen

tiendduizenden jonge vrouwen het
risico de gruwelijke praktiJlr te moeten
ondergaan,

Image

ïiiSi-TEKAARTTES

Het contact met de þzichteni van een
onderneming of organisatie aan het
onthaal bepaalt vaat onze kíjk. Een
warm onth¿al laat een pæitief lreeld
na.

I f vun¡G

MRISE|SDoM

JAAR cEI.EDEN WERDEN EER.
STE DIAKENS GEWIJD
LlsetteJacobs uit Bettel stond aån de
zijde van haar man Bert De Smedt
toen die doorkardinaal Suenens
werd gewijd tot een van de eerste
diakens.

