Help onze voor meer onderwijs !

Wijnactie
actie Liberia
Mogen we ons even voorstellen?

Pakket 1 Witte wijn:
Rey de los Andes , witte Chardonnay uit Central Valley in Chili
Chili.
Een sappige, witte wijn met aroma's van nootjes, rijpe appel, boter,
vanille. Hij heeft een zachte smaak met een licht vettige afdronk.
Te drinken bij wit vlees en warme visgerechten. Jong drinken,
maximum 2 tot 3 jaar bewaren. Niet te koud serveren (8 - 10°) – dit
is de suggestie van de Sommelier om de aroma’s het best tot uiting
te laten komen.
Veel mensen drinken hun witte wijn graag iets
ts kouder op 6° dit kan
ook.
Pakket 2 Rode wijn :
Bodegas Callia, Lunaris , rode wijn uit San Juan in Argentinië.
Druiven: Shiraz (70%) en Malbec (30%)
Aroma's van zwarte bessen, vijgen, pruimen, bramen. Krachtig en
fruitige wijn met intense smaak.
Te drinken bij een temperatuur van 16 - 18° max. , dus behoorlijk
fris schenken. Maximum 3 jaar bewaren.
Serveren bij barbecue, gegrilde vleesgerechten, kruidige
vleesschotels, lamsvlees.

Mijn naam is Mia Devriese en ik heb Acres of Hope leren kennen toen ik in
Liberia woonde.
Vier jaar lang heb ik er les gegeven in “Living Faith”, de Rock Hill
weeshuisschool van Br. Emmanuel Mars. Dankzij AoH kunnen de leerlingen er
ondertussen aan individuele (ter plaatse gemaakte) bankjes zitten! Verder
betaalde AoH ook het schoolgeld voor het vierde en vijfde kind van het gezin!
Ondertussen wonen wij weer in België en ben ik ook een AoH-teamlid
AoH
geworden dat enthousiast wil meewerken aan de verschillende projecten!

Wij zijn Diane Van de Sompel en Ludo Vanmarsnille.
Vanmarsnille
In januari 2017 gaan we voor de derde keer met Acres of Hope ( een
humanitaire organisatie die zich inzet voor mensen in West – Afrika met de
focus op onderwijs en gezondheidszorg voor moeder en kind)
kind naar Liberia om de
projecten te bezoeken en mee verder te helpen uitbouwen. We willen graag een
workshop ‘veilig bevallen’ voorzien voor traditionele vroedvrouwen.
vroedvrouwen Deze zijn
werkzaam in dorpjes diep in de Liberiaanse Jungle . Vandaar onze warme oproep
voor deze wijnactie.

Naam:: ……………………………………………………………………………
Adres:: ……………………………………………………………………………
Telefoon:
n: …………………………………………………………………………

Pakket 3 Cava:
Cava Mira Me, cava "Brut Seleccion" uit Sant Sadurni d'Anoia
van Xarello, Macabeo en Parellada de 3 druiven voor
oor de meeste
cava's. Zeer evenwichtige cava met een fijne pareling.
Aroma's van vers wit fruit , citrus, amandel, toast. Fris serveren.
Liberia, minste onderwijs
kansen ter wereld.

per 3 flessen

per 6 flessen
fl

Prijs

Pakket 1 - Wit

…….. X 23 €

……. X 46 €

……….

Pakket 2 - Rood

…….. X 26 €

……. X 52 €

……….

Pakket 3 - Cava

///////////

…….. X 55 €

……….

Tot 18 december kan je bestellen bij:
Mia Devriese – 093 746 171 – mia_devriese@hotmail.com
Diane Van De Sompel – 0486 064 021 – dianevandesompel@hotmail.com

62% nooit naar school!
www.acresofhopebelgium.be

Rob Janssens – 0494 273 045 – rob.janssens@lubrizol-be.com
rob.janssens@lubrizol
Lieve Haverbeke – 0496 131 449 – lieve.haverbeke@telenet.be

Overschrijven kan op rekening

Kathelijne Haverbeke – 0473 822 788 – kathelijne.haverbeke@telenet.be

BE86 3904 2045 5750 Vzw Acres of Hope
Rozenlaan 14, 9880 Lotenhulle

Kris Lambrecht – 0476 483 498 – lambrechtkris@yahoo.com

Wendy Willems – 0474 640 841 – info@belcoprint.be

