
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberia, minste onderwijs- 
kansen ter wereld. 

62% nooit naar school! 
Je kan bestellen bij: 

              Mia Devriese - 0496 728 443 – Marjolijn Geschier - 0498 758 884 

Diane Van De Sompel - 0486 064 021 – Lut Callens - 0479 686 732 

 Lieve Haverbeke - 0496 131 449 – Sofie Lambert - 0475 744 917 

      Isabelle Deryckere - 0477 816 237 – Kim Vandenhende - 0498 234 938 

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

 

Overschrijven kan op rekening 

 BE86 3904 2045 5750 Vzw Acres of Hope 

Rozenlaan 14, 9880 Lotenhulle 

 

Wijn Terra de Lobos: Portugese wijn van Manuel Lobo en Joana Silva Lopes 
uit de regio TEJO, de leeftijd van de wijngaarden variërend tussen 10 en 50 jaar.  

Wit: DRUIVENRAS: Fernão Pires e Sauvignom Blanc 
Kleur: Citroen 
Neus : Explosie van aroma's, met de nadruk op passievrucht en abrikoos, gecombineerd 
met een groen en fris karakter van de Sauvignon Blanc. 
Mond : Superieure frisheid en zuurgraad, waardoor deze wijnbalans, elegantie en 
middellange persistentie ontstaat. 
Food Paring: ideaal als aperitief, met lichte gerechten, gegrilde vis, zeevruchten en 
oosterse gerechten. 

Rosé: DRUIVENRAS : Touriga Nacional e Syrah 
Kleur:  medium tot lichtroze 
Neus : zeer rijk aroma, met nadruk op vers fruit, aardbei, framboos, samen met tonen 
van zoete snoep. 
Smaak : de aromatische intensiteit is in harmonie met zijn perfecte zuurgraad, wat 
resulteert in levendigheid, frisheid en persistentie. 

Rood: DRUIVENRASSEN: Castelão en Cabernet Sauvignon 
Kleur: Diep rood 
Neus : tonen van vers fruit; cassis en rood fruit gecombineerd met lichte bloemige 
tonen. 
Smaak : Gematigde zuurgraad, evenwichtig, met zachte tannines die voor een medium 
persistentie en een middellang einde zorgen. Harmonisch en gemakkelijk. 
Food Paring: gegrilde vleesgerechten, kaasplank en pasta. 
 

Cava:  

Dibon brut Het is een frisse en levendige cava met een heldere en lichte parel. Hij 
ruikt discreet bloemig, en maakt van elke gelegenheid een feest! 
         

 Per 3 flessen Per 6 flessen  

LOBOS - Wit …….. X 25 € …….   X 50 €  ………. 

LOBOS - Rosé …….. X 25 € ……..  X 50 € ………. 

LOBOS - Rood ……... X 25 € ……..  X 50 € ………. 

CAVA //////////// …….. X 60 € ………. 

Fairtrade - Wit …….. X 30 € …….. X 60 € ………. 

Fairtrade - Rood …….. X 30 € …….   X 60 € ………. 

Naam: …………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………… 

Telefoon: ………………………………………………………………………… 

www.acresofhopebelgium.be 

Wij zijn een kleine erkende vzw met een onderwijs - en gezondheidsproject  in 
Liberia. Dit West-Afrikaans land, behoort  tot één van de armste in de wereld. Een 
lange burgeroorlog en een verwoestende ebola epidemie brachten het land in deze 
situatie. Daarom doen we hier in Vlaanderen met een klein team vrijwilligers aan 
fundraising via verkoopacties om onze projecten in Liberia mogelijk te maken:                                                                                                                        
-  AOH Rock Hill Community School waar 350 kinderen uit een van de armste 
voorsteden van Monrovia onderwijs en ondersteuning krijgen.  Zonder onze hulp 
werken deze kinderen vanaf 5 jaar mee in de steengroeve.                                                                     
- Mobile Health team en ziekenpost in het binnenland, waar medische hulp en 
transport voorzien worden. Het team gaat met eenvoudige efficiënte bromfietsen 
naar de omliggende dorpen diep in de jungle, om te helpen bij malaria, diarree, 
pre- en postnatale problemen, kinderziekten, HIV e.a.                                                       
Ze proberen om tijdig vrouwen met risicozwangerschappen gepaste medische hulp 
te bieden en traditionele vroedvrouwen een opleiding te geven.                                                                                                              
We bieden u kwaliteitsvolle wijnen aan. We hopen dat u deze actie wil steunen 
door te bestellen via een van de onderstaande contactpersonen met cash betaling 
of via het centrale rekening nummer van Acres of Hope BE86 3904 2045 5750. 
Indien voor 20 december besteld, is levering mogelijk voor de feestdagen.                                                                    
Alvast bedankt in naam van de mensen uit Liberia. 

Wijnactie Liberia 
Mogen we ons even voorstellen? 

Fairtrade: 

Six Hats Olifants River Valley Zuid-Afrika: 
Zuid Afrikaanse fairtrade wijn uit de West Kaap. Heerlijke fruitige aromas met zachte 
afdronk. (beperkt aanbod)  


