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Beste lezer,

Een tijdje geleden gaf u aan graag nieuws te krijgen van het reilen en zeilen van Thope vzw. We
zijn blij vandaag te kunnen melden dat we eind oktober onze stichtingsvergadering hadden en
helemaal officieel als vzw van start zijn gegaan. We hebben nu ook een eigen rekeningnummer,
naast dat bij Sober voor Anderen.
Sedert de oprichting van Thope vzw zijn we druk op zoek naar huisvesting voor vluchtelingen,
personen en gezinnen, die momenteel verblijven in het Stedelijk Opvanginitiatief of een
doorgangshuis in Gent. Voor deze mensen is het heel dringend, want binnenkort moeten zij plaats
ruimen voor anderen. Op 1 december heeft Thope vzw een eerste woning gehuurd en verhuurt
die door aan drie Afghaanse vluchtelingen.
Al doende leren we dat er heel wat werk wacht, en bij deze lanceren we een oproep aan
vrijwilligers die graag meewerken: door te helpen zoeken naar huizen, of als omarmer op te
treden, of … Ken je iemand die zich wil inzetten? Laat het ons weten.
We zijn momenteel prioritair op zoek naar woongelegenheid voor een Syrisch gezin van 6
personen (ouders en 4 kinderen) en voor een Afghaans gezin van 7 personen (weduwe, 5 kinderen
en schoonmoeder), gelegen in Gent of in de omgeving van Gent. Belangrijk is de nabijheid van
openbaar vervoer zodat zij zich vlot kunnen verplaatsen.
Mocht u een tip hebben, graag.
Op 8 december tussen 11 en 22.00 u. is er een Alternatieve Kerstmarkt in Zwijnaarde, in de
Nieuwe Melac in de Dorpsstraat. Thope heeft daar een stand met mooie handgemaakte
producten, o.a. keramiek, druivenconfituur, kerst- en andere kaarten, houtdraaiwerk,
bloemstukjes, kleine meubels, kaarsen, … Zie folder in bijlage.

Met vriendelijke groeten,
Thope vzw
Ondernemingsnummer 0712.802.817
Zetel en secretariaat: Halfbunder 3, 9052 Zwijnaarde. Tel. 09 222 64 46
E-mail samenthope@gmail.com
www.thopevzw.be
Rekeningnummer BE39891504303919 van Thope vzw. Voor fiscaal aftrekbare giften (vanaf € 40
op jaarbasis) kan u ons steunen via vzw Sober Voor Anderen op rekeningnummer BE79 7350 2082
0733 (met duidelijke vermelding ‘Thope’ en naam, voornaam en adres).
Indien u deze Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, geef ons een seintje.

