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WERELD-KETEN
Ten huize Caes in Haacht organiseerden we een werkvergadering. Samen met Sister Lalini en de
bestuurscomitéleden An Boving en Mireille Vergauwen, die zich extra inzetten voor onze sociohumanitaire acties. We bespraken er het hulpproject voor o.a. “ons” schooltje in Negombo.
Bij het ter perse gaan zullen onze D.S.W. attachees aldaar ter plekke zijn.
In de volgende K.K.I. uitgave willen we onze lezers hierover ruim informeren.
“Door Gods voorzienigheid” zoals Sister Lalini zou zeggen; hebben we weer last-minute ticketjes
kunnen bemachtigen aan een spotprijsje. We danken hiervoor MARE-TOURS Aarschot.
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De Sri-Lankaanse kinderen uit het MARIA NIRMALA CENTER stuurden onze vice-voorzitter,
naar aanleiding van zijn verkeersongeval, dit mooie briefje... met groepsfoto...
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EEN GREEP UIT DE VOORSTELLING VAN ONS HUMANITAIR PROJECT DOOR DE VOORZITTER...
Dames en Heren, onlangs werden we zeer hartelijk ontvangen in de residentie van Dhr. en Mevr. DE
DECKER-DEPREZ in Londerzeel. Mevrouw DEPREZ is CONSUL VOOR SRI LANKA. Onze vice-voorzitter Paul Caes en ikzelf kregen er van haar waardevolle tips en informatie voor en rond ons HUMANITAIR PROJECT IN SRI LANKA, waarvoor we haar ten zeerste erkentelijk zijn.
We hebben vandaag ook Sister LALINI bij ons die we ginds in Sri Lanka toevallig leerden kennen. Na een
wederzijds kennismakingsgesprek aangaande onze en hun cultureel/sociale bezigheden, werden we
spontaan uitgenodigd om hun MARIA NIRMALA CENTER IN NEGOMBO te gaan bezoeken. Het trof ons
er te mogen en kunnen zien wat een prestatie, met beperkte financiêle middelen, deze kleine groep
kloosterzusters aldaar voor de medemens leveren. Dit opvangtehuis voor zowat 60 straatarme, vaak verweesde kinderen en jongeren, is onze steun meer dan waard. We besloten dus weer eens, ook voor Sri
Lanka, een sociaal projectje op te starten.
Sister Lalini verblijft hoofdzakelijk hier in Brussel, waar ze zich, samen met enige medezusters, inzet voor
binnen- en buitenlandse jeugdigen “op de dool”. Naast haar eigen moedertaal spreekt zij engels en verstaat nederlands en frans. Dus, Dames en Heren, U kan haar straks gerust, vrijblijvende vragen stellen.
Ook aan Mevrouw de Consul, hier in ons
midden.
Messieurs Dames, nous avons l’honneur
de vous présenter Madame la Consul
pour Sri Lanka et Sœur Lalini qui est
coordinatrice sociale, içi et dans son pays
Sri Lanka. Nousôtres organisent un prochain projet humanitair pour sa maison
d’acceuil à Negombo. A bénéfice de notre
CHAINE SOCIALE MONDIALE nous
vendons, à petits prix, des cartes etc.
Dames en Heren, we openen zo dadelijk
een verkoopstandje met wenskaarten die
de kinderen van het opvangtehuis zelf
gemaakt hebben. Ook een schenking van
originele aquarellen van onze Canadese
kunstenaar Michael Close. Ons bestuurslid-kunstenares An Boving creëerde ook nog poëziebundeltjes. Deze kunstwerkjes worden, aan een
zacht prijsje, verkocht t.v.v. ons STIMULERINGSFONDS DE SOCIALE WERELD-KETEN.
Vice-voorzitter Paul Caes en ikzelf hebben een last minute ticket bemachtigd en we vertrekken weldra
naar Sri Lanka, waar we “onze” kinderen in het Maria Nirmala Center van Negombo, schoolmaterialen
gaan overhandigen. Het wordt er gegarandeerd een feestje. We zullen ginds ook uitkijken om binnen 2
à 3 jaar naar Sri Lanka een socio-culturele reis te organiseren voor onze leden-geïnteresseerden.
Dames en Heren, teneinde geen misverstand te creëren, wil ik nog zeggen dat onze medewerkers, of we
nu met 2 zijn of in groep van 20 reizen, ieder zijn eigen reiskosten betaalt. De gesponsorde gelden dienen voor de aankoop van humanitaire hulpgoederen.
Beste genodigden. Dank voor de aandacht en de eventuele steun aan dit project.
Mevrouw de Consul voor Sri Lanka. Dank voor Uw geapprecieerde hulp en aanwezigheid.
Sister Lalini, for you and the other Sisters, congratulations for your social work, here in Europe and in your
beautiful country Sri Lanka.
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SFEERBEELDEN CULTUREEL CENTRUM HERENT

... Tussen onze vice-voorzitter Paul H.J. Caes en Mevr. De Decker-Deprez Honorair Consul voor Sri
Lanka, de tentoongestellende aanwezige kunstenaressen Nelly HOUGARDY, Mieke LAMOEN en Mady
ROGGEMAN, op de gelegenheidsfoto. Alsook hieronder een gedeelte van de genodigden...

TERUGBLIK: 5/11/04 GROEPSTENTOONSTELLING + BENEFIETVERKOOP VOOR SRI LANKA

Kunst- en Kultuurkring Internationaal ”DE NEDERLANDEN EN HISPANIDAD”
Promoción internacional del arte y de la cultura - Internationales Kunst- und Kulturforum Flandern
Association Flandre internationale d’art et culture - Flanders International art and culture foundation
DE SOCIALE WERELD-KETEN: CADENA MUNDIAL SOCIAL
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