Buurtcomité Opvoedingstraat en omgeving verkoopt flessen cava ten
voordele van de vzw’s Honk en Let Us Change!

Het buurtcomité Opvoedingstraat en omgeving uit Kessel-Lo verkoopt tijdens deze
eindejaarsperiode flessen kwaliteitscava (The Ferriol, Cava Brut) voor 11 euro per fles ten voordele
van de vzw’s Honk en Let Us Change. Er is voor dezelfde prijs ook een niet-alcoholische Cava-variant
(Freixenet, Alcohol Free Sparkling) beschikbaar.
Honk is een project van 12 ouders die voor hun inmiddels volwassen kinderen met een mentale
beperking op de Hertogensite in Leuven een huis willen bouwen waar ze onder begeleiding kunnen
samenwonen. Voor meer info: www.honk.be. Let us Change is een uniek ontwikkelingsproject in de
Ethiopische stad Hawassa. Het werd tien jaar geleden opgestart door Johan Vandenbossche uit
Kessel-Lo. Er werden inmiddels drie opvangtehuizen gerealiseerd waar een honderdtal
straatkinderen terecht kunnen en een 50-tal jobs gecreëerd. Voor meer info: www.letuschange.
Het initiatief van het buurtcomité kadert in de unieke inzamelactie ‘Samen Altijd Warmer’ waar
burgers van 6 december tot 6 januari allerlei acties op touw zetten ten voordele van goede doelen
uit de brede Leuvense regio. De inzamelactie werd opgestart omdat de VRT dit jaar in het kader van
de ‘Warmste Week’ niet aan geldinzameling doet maar zich beperkt tot het sensibiliseren van
vrijwilligers. Tal van verenigingen hebben omwille van de coronapandemie echter meer dan ooit
nood aan financiële ondersteuning omdat de klassieke inzamelacties niet kunnen . Voor meer info:
www.samenaltijdwarmer.be.
De cavaflessen kunnen besteld worden per mail (luc.vanheerentals@telenet.be) of door
onderstaand papier binnen te brengen in de opvoedingstraat 31, kessel-lo. u kan hierbij telkens
aangeven welk van beide projecten u wil steunen.
De flessen worden aan huis geleverd in het gebied tussen de martelarenlaan, koning albertlaan,
rerum novarumlaan en gemeentestraat in Kessel-Lo. Bestellingen van buiten dit gebied dienen op
het vermelde adres te worden afgehaald. De leveringsdata zijn zaterdag 19 december en de
donderdagen 24 en 31 december. Bestellen kan uiterlijk tot 24 december.
betalingen dienen op voorhand te gebeuren op rekening BE65 7855 2875 6196 met vermelding
“solidariteitsactie samen altijd warmer”
Met dank aan de Carrefourwinkel, Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo

Bestelling van flessen cava ten voordele van de vzw’s Honk en Let Us Change








Ik bestel ……… flessen Cava (The Ferriol) en ……… niet-alcoholische flessen Cava (Freixenet)
Ik wil hierbij de VZW Honk of Let Us Change steunen (schrappen wat niet past).
Naam: .......................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Tel.: ...........................................................................................................................................
Ik ben thuis om de levering in ontvangst te nemen op 19/12, 24/12 en 31/12 (schrappen wat niet
past) met vermelding van het uur: ……………………….
Ik stort het afgesproken bedrag op rekening BE65 7855 2875 6196 met vermelding
“Solidariteitsactie Samen Altijd Warmer”.

