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“Altijd blijven hopen en 
geloven in de toekomst!”
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Voorwoord

Dromen, denken, doen!
We schrijven eind mei en de thermometer raakt amper boven de 12°. Het weer is 
dit voorjaar, na een lange en barre winter, helemaal het noorden kwijt. Het lijkt wel 
symptomatisch voor de tijden die we beleven. 
De economie blijft het zwaar te verduren hebben, en hoewel er tekenen zijn van 
hoop, is het voor vele sectoren elke dag opnieuw knokken. Vele werknemers maken 
zich zorgen over hun job, terwijl ze tegelijk gebukt gaan onder de druk van de 
combinatie werk en gezin. Jongeren vinden moeilijk een baan, ouderen betalen zich 
blauw aan het rusthuis…
En toch. Toch kunnen we maar beter elke dag opnieuw dankbaar zijn dat onze 
wieg hier in het welvarende Noorden stond. We kregen en krijgen kansen, steun, 
keuzemogelijkheden. 
De Cuninapetekinderen en hun families in het Zuiden moeten elke dag van hun 
leven knokken. Zij kennen geen crisis, want dat is het bij hen altijd. Het lot bepaalde 
dat zij geboren werden in minder bevoorrechte streken waar het leven in de eerste 
plaats vaak overleven is, en kansen op beterschap schaars zijn.

Het is precies daarom dat ik ook in deze moeilijkere tijden blijf oproepen tot 
solidariteit met het Zuiden. Ik blijf mensen en bedrijven warm maken om peetouder 
te worden en op die manier toekomstkansen te schenken aan een kind. Ik blijf vragen 
om onze projecten te steunen, zodat we 
kwalitatief onderwijs kunnen aanbieden 
dat reële perspectieven biedt op een 
diploma en een goede baan. We laten onze 
petekinderen niet los, we laten jou niet los.
Begin januari vertrok ik met peterschapsverantwoordelijke Kathleen op jaarlijkse 
missie naar Haïti. Regelmatig poolshoogte nemen van  de stand van zaken ter plaatse 
is immers cruciaal om de goede werking van Cunina te blijven garanderen. Het werd 
een reis met vele hoogtepunten maar helaas ook een dieptepunt: de diefstal van 
belangrijk materiaal, een aanzienlijke som projectgeld en waardevolle persoonlijke 
bezittingen. Maar tegenslagen horen erbij en de dankbaarheid van de Haïtianen 
over het werk en de realisaties van Cunina, maakte alles goed.
In Nepal vorderen de bouwwerken in zowel Sekha als Num naar wens en we 
beginnen stilaan uit te kijken naar onze reis in november, wanneer we het resultaat 
met eigen ogen zullen kunnen aanschouwen. En dat in het gezelschap van Torfs 
en Danneels, twee bedrijven dankzij wiens significante bijdrage we deze projecten 
kunnen realiseren.
Voor het zover is, nemen we eerst het vliegtuig naar Zuid-Afrika waar ik de 
houtbewerkingsklas in de Muntuyedwa School zal inhuldigen. Ik kijk er net zo 
hard naar uit als de petekinderen die er binnenkort hun eerste werkstukjes kunnen 
maken!
Tenslotte hebben we deze lente vooral ingezet op het uitbouwen en verstevigen van 
ons netwerk. Het belang van MVO spreekt meer en meer bedrijven aan, want zoals 
Wouter Torfs zegt: ‘het is in tijden van crisis dat een bedrijf zich kan onderscheiden 
en wapenen voor de toekomst’. Zoals een oude Japanse wijsheid weet: ‘crisis = 
opportuniteit’. Mis ze niet!

Hartelijke groeten,

Sophie Vangheel
Stichter-voorzitter Cunina

Ook in moeilijkere 
tijden blijven we 
ervoor gaan.
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Nieuws uit het Cuninahuis

In deze rubriek lees je meer over het reilen en zeilen in het Cunina-
huis. Zo blijf je steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
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Partnernieuws
Torfs neemt werknemers mee 
naar Nepal!
Sophie en Kathleen mochten op 7 maart plaatsnemen in de 
‘jury’ om Torfswerknemers te selecteren die zich opgegeven 
hadden als kandidaat voor de inleefreis naar Nepal. Het werd 
een boeiende dag die uiteindelijk 5 -in plaats van de voorop-
gestelde 3- enthousiaste medereizigers opleverde!

Vorig jaar kregen alle 67 Torfswinkels een eigen Cu-
ninapetekind. Het bedrijf wil hiermee de maatschap-
pelijke betrokkenheid van haar medewerkers verster-
ken.  Ook de 3 nieuwe winkels die in 2013 de deuren 
openden, kregen van bij de start een petekind. De 70 Cu-
ninapetekinderen komen allen uit Nepal (Sekha en Kath-
mandu) en krijgen hierdoor de kans om naar school te gaan. 
Om het personeel maximaal te betrekken bij het Cunina part-
nerschap, besloot de directie om geïnteresseerde werkne-
mers de kans te bieden om het bouwproject dat Torfs in Ne-
pal medefinanciert, te bezoeken! In november reizen Wouter 
en Barbara Torfs samen met Sophie en Kathleen naar Sekha 
om de vordering van de werken en de resultaten van hun 
engagement met eigen ogen te gaan bekijken. Zonder enige 
twijfel wordt dit een unieke belevenis en het is tekenend voor 
Torfs dat zij deze unieke gelegenheid willen delen met hun 
medewerkers!
De geïnteresseerden mochten hun kandidatuur indienen en 
op basis hiervan werden 12 kandidaten uitgenodigd voor een 
persoonlijk gesprek. Hierin werd vooral gepeild naar motiva-
tie en reiservaring. Na lang en zorgvuldig wikken en wegen 
werden 5 dolgelukkige dames uitverkoren.

Duo-presentaties 
ontroeren en overtuigen
Wouter Torfs: ‘Het idee is dat die organisaties ons ‘samen boe-
ken’: Sophie vertelt aan de hand van een hele sterke PPT het 
verhaal en de missie van Cunina waarna ik, ook als Cunina-
ambassadeur,  inpik en uiteenzet hoe Schoenen Torfs zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid concretiseert in o.a. 
de samenwerking met Cunina. Vanzelfsprekend leg ik in deze 
uiteenzetting sterk de klemtoon op de win-win relatie voor 
Cunina en Schoenen Torfs. Met deze duopresentaties vangen 
we drie vliegen in één klap: het is een mooie vorm van fond-
senwerving, de toehoorders leren Cunina kennen én bedrij-
ven krijgen zicht op de win-win van een samenwerking met 
Cunina, wat hen mogelijk inspireert om zelf de stap te zetten. 
Ook in 2013 willen we deze duopresentaties nog verder zet-
ten.’
Een duo-presentatie boeken kan bij Gwendoline:  
gwendoline@cunina.org. De kostprijs bedraagt 1.500 euro die 
integraal naar de projectwerking van Cunina gaat.

“Ik ben heel erg blij dat ik de kans krijg om mee te gaan naar Nepal! Ondanks het feit dat ik eerst wel gespannen was voor het selectiegesprek, voelde ik me meteen op mijn gemak gesteld. In een gemoedelijke sfeer kon ik vertellen wat mijn motivatie is en over mijn interesse voor het werk van Cunina. Ik kijk er echt naar uit om nu het Cuninawerk ter plaatse te gaan bekijken!Ondertussen hebben we kennis gemaakt met de andere deelnemers en het is fijn om te kunnen zeggen dat het onmiddellijk goed klikte tussen ons.
Voorlopig is het vooral nadenken over vaccinaties enzo en vanalles te weten te komen over 
het land zelf, en natuurlijk de dagen 
doorstrepen op de kalender! Ik ben 
een geluksvogel!”

Christine – verkoopster Torfs

Bedankt Torfs!

Het winkelteam uit Leuven maakte 

deze prachtige kaart voor haar 

petekind
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Wenskaarten schot in 
de roos!

De Cuninawenskaarten zijn een succes. De prachtige foto’s en kleur-rijke vormgeving spraken heel wat bedrijven en particulieren aan en de bestellingen liepen vlotjes binnen rond de eindejaarsperiode! Onder andere (bedrijfsnamen) kozen voor de Cuninakaarten om hun contacten het beste voor het nieuwe jaar te wensen. Omwille van het succes beslisten we de kaarten het hele jaar door aan te bieden. Surf naar onze website, kies een beeld uit onze selectie foto’s en personaliseer de kaart met je eigen tekst (of zonder tekst). De prijs bedraagt 1.69 euro/wenskaart, met een minimumafname van 50 de-zelfde wenskaarten. Drukkerij Maxevent schenkt minimum 0.63 euro per wenskaart aan de Cuni-
naprojecten in het Zuiden.

Luc Appermont ontmoet zijn  

‘petekleinkind’ Luc! 
Verbazing alom op zondagavond 8 april! In het één-programma ‘De Neus van Pinok-

kio’ werd Cunina-ambassadeur totaal onverwacht geconfronteerd met zijn vroegere 

Cuninapetekind Cherry en haar dochtertje... Luc!

Luc reisde in 2006 met een reportageploeg naar de Filipijnen om er zijn petekind 

Cherry te ontmoeten, toen een tienermeisje. Nadat Cherry afstudeerde als lerares 

en verhuisde, verloren ze contact en dus wist Luc niet dat ze intussen gehuwd was 

en mama van een dochtertje. En wat meer is: ze vernoemde haar spruit naar haar 

peetouder, uit dankbaarheid voor zijn jarenlange steun.

Het nieuws ging als een lopend vuurtje rond en alle kranten en weekbladen stonden 

er vol van! Luc bracht een aangename dag door met Cherry en baby Luc voordat ze 

terug naar de Filipijnen vlogen. Ze zullen ongetwijfeld contact houden!

Studenten UA maken eind-
werk over Cunina
Lies Jacxens, Astrid Danau, Anna Catharina  Rossaert,Magali Colemont en Caroline De 
Hulsters, 5 gedreven jongedames die Meertalige Communicatie studeren aan de Uni-
versiteit Antwerpen, presenteerden op 2 mei hun eindwerk. Als onderwerp van hun 
afstudeerproject kozen ze voor Cunina. Eén van hen, Lies, groeide als het ware op met 
Cunina: haar ouders steunen al jarenlang verschillende petekinderen en vergezelden 
ons op verschillende inleefreizen.
In maart bracht het 5-tal een bezoek aan het Cuninahuis en vuurden ze hun vragen 
af op Sophie en het team. Vervolgens ontwikkelden ze een brochure, website en blog 
en  lieten zich interviewen door radio Noord. Focus van hun communicatiecampagne 
waren de 500 schoolbanken die Cunina tegen september wil schenken aan de partner-
scholen in Haïti. We zijn er zeker van dat hun inzet verschillende kinderen een plek op 
een nieuwe schoolbank opleverde.

Volg Cunina
op Facebook!

www.facebook.com/cuninavzw



CUNINA ON TOUR!
Op zondag 15 september gaat 
het knallen op de Geelse Grote 
Markt!
 
Die dag vindt er een groots motorevenement plaats: CUNINA 
ON TOUR, waarvan de opbrengst integraal gaat naar de project-
werking in Nepal.
Honderden motorliefhebbers zullen vanuit heel Vlaanderen 
komen afgezakt naar het Geelse marktplein, waar ze kunnen 
kennismaken met tal van nieuwe en populaire motoren op een 
testparcours. Alle bekende motormerken zijn van de partij en 
kijklustigen zullen ogen tekortkomen. Het grote publiek kan 
naar hartenlust meegenieten van de ambiance en animatie op 
het centrale podium. 

De Cunina-ambassadeurs: Nathalie Meskens, Sabine De Vos en 
Wouter Torfs tekenen present voor dit bijzondere gebeuren. 
Bovendien geeft Nathalie het beste van zichzelf op het podium, 
samen met verschillende andere bekende namen.  Sabine De 
Vos praat het geheel aan elkaar.

Mis dit unieke evenement niet en kom met de hele familie afge-
zakt naar Geel. Je hoeft beslist geen motorrijder of -liefhebber 
te zijn om met ons mee te genieten van dit heerlijke solidari-
teitsfeest!
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Programma
08:00-13:00 vertrek toeristische route van-
uit provinciehoofdsteden naar Geel

09:00-17:00 proefritten Grote Markt Geel

14:30-16:00 podiumanimatie: optreden 
Humble Ego’s (Nic Balthazar en Michael 
Pas) en Nathalie Meskens

doorlopend: ballonwedstrijd, animatie,  
muziek, promostands van deelnemende 
motormerken, natjes en droogjes in deel-
nemende horecazaken

T-E-L-E-X
>> Bij het verzenden van dit nummer, zal de 
laureaat ‘Kempische persoonlijkheid 2013’ 
bekend zijn. Of Sophie haar nominatie nu 
verzilvert of niet, voor ons en alle Cu-
ninapetekinderen en -sympathisanten is ze 
zonder twijfel dé winnaar!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> Lees in het augustnummer van Goed Gevoel het interview met Sophie in de ru-
briek ‘Brons-zilver-Goud’



Nieuws uit het Zuiden
In deze rubriek staat het Zuiden centraal. We nemen je mee naar 
de partnerlanden van Cunina en laten je door de ogen van onze 
Zuidwerkers kennis maken met onze werking ter plaatse. 

Nieuw schooljaar gestart in April
Cunina kwam haar belofte aan de partnerscholen na en kon weer enkele 
tientallen nieuwe peterschappen opstarten. Jaarlijks krijgt de Alpine Vally 
School in Kathmandu 25 nieuwe peterschappen, 15 in de Cunina Boarding 
School in Sekha en 10 in de Arun Vally School in Num.
Momenteel wachten nog 10 kinderen op een peetouder. Wil jij één van 
hen steunen of ken je iemand die een Nepalees kind onderwijs wil bie-
den? Laat het ons zo snel mogelijk weten en verzeker de 
schoolloopbaan van deze kinderen!

Nepal

Start fase II in Sekha: bouw 
recreatiehal

In het bergdorpje Sekha, aan de voet van de Makaluberg 
in Nepal, realiseerde Cunina de bouw van een volledige 
lagere school. In 2009 werd al gestart met de bouw van de 
eerste vijf klaslokalen van de Cunina Boarding School. In 
2012 werden de laatste vier klaslokalen voltooid. In iedere 
klas volgen 25 Cuninapetekinderen les.

Cunina heeft ook de volgende jaren in Sekha nog heel wat 
ambitieuze plannen. Begin 2013 zijn we van start gegaan 
met de bouw van een recreatiehal. Maar op de planning 
staat ook nog de bouw van een secundaire school en een 
skils center.  
De bouw van de school is nog steeds  in handen van lokale 
mensen en gebeurt met natuurlijke materialen zoals stenen 
die uit de rotsen worden gekapt, hout en zand. Dit educa-
tieve centrum biedt een grote meerwaarde voor de land-
bouwgemeenschap van Sekha en de kleine bergdorpjes 
in de wijde omgeving. Het aantal schoolgaande kinderen 
neemt toe, de plattelandsvlucht wordt tegengegaan en de 
bevolking wordt weerbaarder gemaakt. Dit project wordt 
gerealiseerd mede dankzij de steun van Torfs. 

School in Num in gebruik!
IIn het hogerop gelegen bergdorpje Num werd in oktober 
2012 de eerste steen gelegd van de lagere Arun Valley 
Boarding School. Kinderen kregen er les in erbarmelijke 
omstandigheden. Na een bezoek aan de school besloot 
Cunina om een volledig nieuwe lagere school met 6 
klaslokalen en een sanitair blok te bouwen, zodat kinderen 
uit de wijde omgeving toegang krijgen tot kwaliteitsvol 
onderwijs. 
Half mei kregen we prachtig beeldmateriaal van onze 
lokale verantwoordelijke Tashi waarop we konden zien dat 
het eerste gebouw inmiddels klaar en in gebruik is. 

Het ambitieuze plan om de school bij de start van het 
nieuwe schooljaar in april 2013 te kunnen openen, is alvast 
gelukt!
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Het nieuwe jaar was amper uit de startblokken of Sophie en haar dochter Kathleen, 
peterschapsverantwoordelijke bij Cunina, namen het vliegtuig naar Haïti. Als vanouds 
hadden ze een goed gevulde agenda: bezoek aan het Mamosa-Cuninahuis in Port-au-
Prince, huisbezoeken bij petekinderen in de hoofdstad en op het platteland, vergade-
ringen met lokale verantwoordelijken en partners en een uitgebreide ‘inspectie’ van de 
4 scholen die er momenteel in aanbouw of renovatie zijn. 
Het reisgezelschap werd verwelkomd en begeleid door pater Jan Hoet, Cuninaver-
antwoordelijke in de Haïtiaanse hoofdstad, met wie Sophie intussen al bijna 33 jaar 
samenwerkt, was de ideale gids, steun en toeverlaat op deze uitdagende missie.

8 Haïti

Port-au-Prince, Mamosa-Cunina : 
een zeldzame parel 
Hoofdstad Port-au-Prince stond bovenaan het reis-
programma. Deze miljoenenstad huisvest bijna 
een derde van de totale Haïtiaanse bevolking. 3 
jaar na de verwoestende aardbeving van 12 januari 
2010 zijn nog steeds honderdduizenden mensen 
dakloos of leven in tijdelijke ‘shelters’ of tenten-
kampen waarvan de  houdbaarheidsdatum ruim 
verstreken is. 
Het nieuw aangekochte Mamosa-Cuninastuden-
tenhuis in de hoofdstad blijkt des te meer een kost-
baar succesverhaal! Het voormalige huis stortte 
tijdens de aardbeving volledig in en terwijl vele 
hulporganisaties hun vooropgestelde projecten 
nog niet hebben voltooid, draait het nieuwe 
studentenhuis al bijna 2 jaar op volle toeren. Het 
biedt momenteel logement aan 31 jongeren die 
er werken aan een betere toekomst. Bovendien 
vormt Mamosa-Cunina het kloppende hart van 
alle activiteiten van Cunina in de hoofdstedelijke 
regio. Ook Wilnise René, voormalig Cuninapetekind 
en nu Cuninaregioverantwoordelijke (in opleiding 
bij pater Jan), houdt hier kantoor en regelt vanuit 
Mamosa-Cunina alle administratie van de Cunina-
peterschappen. 

Mombin Crochu en La Victoire: 
‘wat een verschil!’
Ook in het dorp Mombin Crochu en La Victoire-
wachtte Sophie en Kathleen een warm welkom. 
Cunina is er aanwezig in vier scholen, met peter-
schappen en onderwijsondersteunende bouw-
projecten. In de twee protestanse scholen, Dieu 
Seul Maître en La Sagesse, en in de parochieschool 
Notre Dame werden telkens twee nieuwe klaslo-
kalen ingehuldigd. Werkelijk dag en nacht verschil 
met de oude, verkrotte klaslokalen! In elke school 
ging het bezoek gepaard met de nodige festivi-

Haïti
[Uitdagende missie]

teiten, lekkernijen en artistieke presta-
ties van de kinderen, dat spreekt! 
De komende jaren zal Cunina de bouw 
van 3 scholen met telkens 6 klaslokalen en de volle-
dige inrichting met banken en didactisch materiaal 
verder zetten. Er komen bovendien een bureau 
voor het schoolhoofd, een opslagruimte en sani-
taire voorzieningen. 
Vanaf september zal Cunina in Mombin Crochu 
bovendien over een vast kantoor kunnen 
beschikken. Dit wordt het werkterrein van Suze 
Louis Ketheline, regioverantwoordelijke voor het 
binnenland in het Centrale Plateau (Suze wordt 
momenteel opgeleid door Dirk Vermeyen).

Suze en haar collega Wilnise kregen het schitterende nieuws dat ze 
in september naar het Cuninahuis in België mogen komen om er een 
intensieve opleiding te krijgen. Zo kan de samenwerking in de toekomst 
nog beter verlopen, want Cunina heeft nog heel wat plannen in Haïti.
Haïti is geen makkelijk land. Veranderingen gaan er bijzonder traag en 
het land kent regelmatig tegenslagen die het zo al moeizame ontwik-
kelingsproces telkens weer achteruitdraaien. Toch blijven Sophie en 
Jan Hoet zich onverminderd inzetten voor de toekomstkansen van de 
Haïtiaanse kinderen. Elk kind dat een diploma haalt met de hulp van 
Cunina, is een jongvolwassene met nieuwe perspectieven, met troeven 
die hij/zij kan aanwenden om zijn eigen leven, dat van zijn familie en 
zijn gemeenschap te verbeteren. 
En dat doen ze! Sophie en Kathleen 
bezochten het project van Floraine, 
een voormalige studente uit het 
Mamosa huis, die burgerlijk inge-
nieur werd en uit eigen zak de 
bouw van een opleidingscentrum 
betaalt en realiseert. 

 Samen bouwen aan 
een betere toekomst
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Feesten zoals alleen Haïtianen 
dat kunnen...

Pasen is hét katholieke hoogtepunt van het jaar 
en dat is in Haïti niet anders. De straatarme bevolking 

maakt er een punt van zo fijntjes mogelijk uitgedost de 
paasviering bij te wonen. Maar niet alleen is Haïti sinds 
de Franse kolonisatie een katholiek land, de Afrikaanse 
voodoocultuur laat nog steeds duidelijke sporen na, zéker 
wat de vastenperiode en het paasfeest betreft. Al snel 
duiken ze de nacht in en gaat Pasen niet meer over de 
hemelse gezangen van de kerk overdag, maar over zinder-
ende voodooritmes in het donker. 
Haïtianen zijn geboren dansers en maken graag plezier. 
Het scharnierpunt is aswoensdag. Dat is traditioneel het 
einde van het carnavalgebeuren en het begin van de 
vastentijd, de aanloop naar Pasen.
Carnaval is een periode van weken waarin de ‘madigra’ 
rondlopen, dat zijn kleurrijke optochten met allerlei  
verklede mensen, meestal zo monsterlijk mogelijk. Na 
aswoensdag zie je geen madigra meer, maar is het 
de beurt aan de ‘bann (= bende of 
groep) Rara’. Op die manier gaat 
het feesten eigenlijk gewoon door, 
van carnaval met de madigra, in de 
vastentijd met de Rara.
Een bann Rara heeft muzikanten 

Couleur Locale 
in Haïti: Pasen 

Cunina bouwt verder 
aan kwaliteitsvol onderwijs
In de scholen La Sagesse, Dieu Seul Maître en de Notre 
Dame in Mombin Crochu, Haïti, bouwt Cunina ieder jaar 
verder aan kwaliteitsvol onderwijs voor de Cuninapetekin-
deren. In september werden er in elke school weer twee 
nieuwe klaslokalen voltooid als onderdeel van de lagere 
scholen die Cunina er realiseert. Op 1 oktober, de start van 
het nieuwe schooljaar, konden de Cuninapetekinderen 
glunderend van trots plaatsnemen op hun splinternieuwe 
schoolbanken.
In de school Notre Dame werd ook een 220 meter lange 
muur gebouwd rond de school. De Notre Dame ligt in het 
centrum van het dorpje Mombin Crochu. Inwoners die van 
en naar het dorpscentrum wandelen, doen dit vaak dwars 

door de school heen. De wc’s worden daarbij vaak 
als publieke toiletten gebruikt. Met de muur wil 
de school een veilige en beschermde omgeving 
creëren voor de kinderen.

met trommels 
en lange blaaspijpen. Ze 

verzamelt in de namiddag en gaat dan op 
pad. Vele mensen gaan hen tegemoet en lopen dan al 
dansend een eindje mee. Men gaat langs bij bepaalde 
notabelen en belangrijke mensen. Daar brengt de 
groep een eresaluut (‘ochan’ = hoogzang) aan degene 
die er woont en dan krijgen ze ook eten, drinken en/
of geld. Op die manier kan de groep verder trekken 
zonder honger of dorst en houden de muzikanten er 
zelf een zakcentje aan over.

 Carnaval en de vastentijd vallen elk jaar op het einde 
van het droog seizoen. In vele huizen is het armoe 
troef. Er staat al maanden niets meer op de velden, 
tenzij voor de enkelingen die bevloeide grond 
bezitten. 
Heel toevallig viel dit jaar zaterdag 23 maart de eerste 
zware regenbui van het jaar. De dag erna, palmzondag, 

was voor vele boeren in de streek dus de aller-
laatste rustdag. Nu het regent, is er geen tijd 
meer om nachtenlang te gaan dansen. Nu 
komt er een periode aan van keihard werken, 
van zonsopgang tot zonson-
dergang. De grond is niet 
meer zo hard, de ossen 
worden meteen inges-

pannen om te ploegen. Vele boeren 
hebben geen grond die kan geploegd 
worden. Zij gaan op de rotsige hel-
lingen aan het werk met hun hak en machete om zo 
snel mogelijk te planten. In de volgende maanden zie 
je vele mannen vermageren. Ze werken zich te pletter 
om terug een oogst bijeen te krijgen die hen en 
hun families door het volgende droog seizoen moet 
loodsen.
Vooral in deze periode van het jaar zijn de schoolkan-
tines, waar de kinderen elke dag een warme maaltijd 
krijgen, een echte zegen. Thuis is er immers niet veel 
meer over. Gelukkig mogen we gerust zijn : voor alle 
Cuninapetekinderen is samen met het schoolgeld ook 
het geld voor de kantine betaald.
Op die manier is Pasen in Haiti vooral het einde van een 
lange periode gekenmerkt door droogte, de buikriem 
aanhalen en … desondanks feesten zoals alleen maar
Haïtianen dat kunnen.
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Filipijnen

Start nieuw schooljaar met vele nieuwe 

gezichten!

Op 15 januari ging het nieuwe schooljaar van start voor onze pete-

kinderen in Zuid-Afrika. Zowel in Eshowe (15 nieuwe petekinderen) 

als in Reichenau (50 nieuwe petekinderen) groeide de Cuninafamilie 

aanzienlijk dankzij de respons op onze talrijke oproepen en acties. 

We zijn zo blij dat alweer zoveel kinderen een nieuwe toekomst 

tegemoet gaan en zoveel mensen in het Noorden hen die willen 

schenken. Het blijft een bijzonder moment voor ons en onze mede-

werkers in de partnerlanden: elke keer we een kind en zijn familie het 

prachtige nieuws mogen melden dat ze een peetouder krijgen!

Zuid-Afrika

IIn de Muntuyedwa school in Eshowe werken ze volop aan de uitrusting 
van het nieuwe houtbewerkingsatelier. De leerlingen kijken reikhalzend 
uit naar de komst van Sophie in juli, wanneer de klas officieel ingehuldigd 
wordt!
Dankzij de skills centers leren de leerlingen vaardigheden die ze kunnen 
aanwenden om hun toekomst uit te bouwen.

Houtbewerkingsklas bijna klaar 
voor het echte werk

Filipijnen

Irish aan de slag als  

verpleegster
Op de foto’s hiernaast  zie je Irish Sebuse in volle actie.  Irish 
studeerde in 2008 af aan het St Theresa’s college in Cebu waar 
ze dankzij haar peetouder een diploma secundair onderwijs 
kon behalen. Nadien schreef Irish zich in aan de St Paul Foun-
dation voor een opleiding tot verpleegkundige. Vandaag 
helpt ze op haar beurt andere mensen. 
Zoals dat van Irish heeft Cunina over de decennia tal van 
succesverhalen geschreven. Tal van petekinderen behaalden 
een diploma en zijn vandaag aan de slag. Ze helpen vaak niet 
alleen hun eigen gezin en familie, maar hun hele gemeen-
schap.
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Getuigenissen 

Celebrating Cunina Day and Cunina Boarding School 

on 14 May 2013

We had celebrated Cunina Day and Cunina Boarding School Day on 14 May 2013 at 

Sekaha  Khandbari. We had called District Education Officer as chief guest. We had started 

the program lighting the light on Panas (light stand).

We had also called all principal from all boarding school government school. More than 

95% Cunina student were participated in the program. So showed the dance perform-

ances.  Mr. Pasang Sherpa and Nima Tashi Sherpa were also participated in the program.

We had organized quiz context program and 3 other schools were participated the game. But Cunina 

Boarding School had won the prize.

We distributed the medal for the students who had secured the 1st, 2nd and 3rd position in last 

final exam from the class. Distribute snacks for the students and participate guest.

We provoded to Miss Rejina Shakya (R 194) special medal who had secured district 1st position 

in SLC exam last year. But due to her final exam on 16 May, she could not participated in the 

program because she lives in Biratnagar college and it’s take 1 day coming and 1 day going. So, 

that medal we provide her principal. The principal will be send to her.

The chief guest had open the program on lighting special laps, Mr. Pasang Sherpa had distributed 

the prizes.

 

Greetings, Surendra

NEPAL

MVO
Beemster België (BeeversKaas) werkt sedert 2008 met 
Cunina, eerst met enkele giften, vanaf 2009 als struc-
turele partner.Tegelijkertijd werden een aantal peter-
schappen aangegaan. 
Als zaakvoerders van ons familiebedrijf hebben wij 
onze voorkeur uitgesproken voor Nepal waaraan ons 
vaste budget voor de onderwijsprojecten van Cunina 
besteed wordt .Ook de peterschappen werden aange-
gaan in Nepal.
 
Beemster België is zijn samenwerking specifiek met 
Cunina begonnen na een aantal zorgvuldige over-
wegingen. In Cunina en haar gedreven oprichtster 
vonden wij de ngo die ons het beste gevoel van ver-
trouwen gaf: vertrouwen in haar doelstellingen en 
waarden maar ook vertrouwen dat de beschikbare 
middelen optimaal besteed worden.
 
Wij hebben de bedoeling een echte lange-termijn 
partnerschap op te bouwen met Cunina. In de eer-
ste plaats omdat wij vanuit onze eigen overtuiging 
en meegekregen waarden, met een stukje van onze 
eigen verworven welvaart, willen bijdragen aan de 

ontwikkeling van kinderen in het Zuiden die anders 
vrijwel geen kansen krijgen.
 
Peterschappen specifiek betrekken ons en onze fami-
lie ook heel direct bij de evolutie van deze kinderen.
Bovendien past de samenwerking met Cuni-
na ook bij onze wijze van ondernemen waarin 
authenticiteit,duurzaamheid en maatschappelijke be-
trokkenheid kernbegrippen zijn.
 
Deze samenwerking straalt ook af op de hele bedrijfs-
cultuur; je oogst er respect voor bij je leveranciers,de 
personeelsleden maar ook de klanten–consumenten.
 
Voor enkele jaren organiseerden  we een mediacam-
pagne waarbij we de consument uitnodigden zijn 
aankoopbewijs op te sturen teneinde zo Cunina te 
steunen. De vele reacties waren hartverwarmend en 
toonden ook aan dat vele van je klanten dit erg waar-
deren.
 Cunina partnerschap en peterschappen betekenen 
zonder twijfel een meerwaarde voor elk bedrijf en 
haar  stakeholders.

Surrendra Shakya,
regioverantwoordelijke Nepal

Peter Beevers
zaakvoerder Beeverskaas
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Haïti mag dan een van de armste landen ter wereld zijn, de kinderen zijn er 
ook gewoon kind en net zo nieuwsgierig naar het leven buiten de school als 
in eender welk kind waar ook ter wereld. Het Cuninapeterschap dekt ook de 
kosten van schooluitstappen en we nemen u graag even mee op een ‘para 
scolaire’ trip van de École Presbytherale van Mombin Crochu.

Les activités para scolaires sont celles qui font partie intégrante de la pédagogie de 
l’école haïtienne. C’est une activité qui permet aux élevés haïtiens de s’épanouir, se 
distraire, se divertir. Puis que ā ce moment lā, ils sont écartés de tous les documents 
classiques, des pressions des maitres. C’est ainsi que l’Ecole Presbytérale de Mombin 
Crochu (l’une des écoles parrainées par CUNINA) a organisé une journée éducative.
En peu de mot, nous allons vous décrire  la situation.

Comme mentionné ci-dessus, l’Ecole Presbytérale de Mombin Crochu a organisé 
une journée.   De ce fait, les élèves ont réuni  de très tôt vers sept heures du matin 
(7h AM), sur la cour de l’école puisqu’ils doivent parcourir 4 km à pied pour arriver 
à la destination. Avant de partir, un professeur fait de la prière, l’appel nominal  et 
donne des instructions. Enfin, ils prennent la route en chantant.

 

A l’arrivée à la destination, après quelques minutes de pose, le déjeuner est servi,  
après le déjeuner, le professeur regroupe les élèves par catégories d’âge pour dis-
cuter des sujets éducatifs préalablement préparés. Après, on laisse les élèves ā leurs 
grés pour se divertir entre eux puis baigner en attendant que le diner soit près. Une 
fois que le dîner est près, ils se rassemblent pour manger. Après le dîner, c’est l’heure 
de la détente. Certains jouent aux cartes, d’autres sautent ā la corde, danser sous le 
contrôle des professeurs.

Enfin quand il est trois heures (3hres PM), c’est l’heure de retour, on plie les bagages 
puis on reprend la route toujours en chantant et chacun regagne sa maison.

Ketheline LOUIS (Suze)

Une activ-
ité qui per-
met aux 
enfants de 
s’épanouir, 
se 
distraire,se 
divertir.

HAÏTI

Suze Louis Ketheline, 
Cuninamedewerker in het 
binnenland
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Briefwisseling
Post naar het Zuiden

Wat gebeurt er met mijn brief bij 
Cunina?
Fernanda houdt in het ‘CRM’, een 
op Cunina’s maat geschreven 
opvolgingsprogramma, zorgvuldig 
bij welke peetouders op welke datum 
een brief schreven naar hun petekind. 
Omgekeerd vult ze ook de data 
in waarop petekinderen naar hun 
peetouders schreven en wanneer 
er een rapport werd verstuurd. Op 
die manier kunnen we opvolgen 
hoe de correspondentie verloopt 
en eventueel bijsturen wanneer dat 
nodig zou zijn. 

Zo vergeten peetouders of 
petekinderen al eens te schrijven. Voor 
de peetouders is dit uiteraard geen 
verplichting, maar toch wel warm 
aanbevolen en dus stimuleren we dit 
zoveel we kunnen. De petekinderen 
worden allemaal verwacht minstens 
2 keer per jaar van zich te laten horen 
. De plaatselijke verantwoordelijken 
volgen dit op, maar als er dan toch 
eentje over het hoofd gekeken wordt, 
kan Fernanda dit signaleren.

Naast een administratief luik heeft 
Fernanda’s werk ook een inhoudelijke 
functie: in samenspraak met Kathleen 
kijkt ze de correspondentie na om te 
vermijden dat er ongepaste verzoeken, 

informatie of foto’s heen 
en weer zouden gaan. 
We moeten immers 
altijd voorzichtig blijven 
aangezien we werken 
met kwetsbare kinderen 
in soms moeilijke 
persoonlijke situaties. De 

bemiddelingstaak van Cunina 
bestaat erin het contact 

optimaal en veilig te laten verlopen 
zodat het peterschap voor alle partijen 
een aangename verrijking is en blijft.

Brieven schijven naar je petekind: een 
hele klus?
We horen vaak van peetouders dat 
ze niet goed weten wat ze moeten 
schrijven. Sommigen vinden dat hun 
petekind niet antwoordt op de vragen 

die ze hen stellen 
en er bijgevolg geen dialoog ontstaat.
Het is natuurlijk zo dat de 
correspondentietaal –Engels voor 
alle landen behalve Haïti: Frans- voor 
geen enkele van onze petekinderen 
de moedertaal is. Afhankelijk van 
het niveau van de tweede taal in 
het betreffende land -en dit loopt 
sterk uiteen- kan het verschillende 
jaren duren voor het je petekind zich 
voldoende verstaanbaar kan maken 
én jouw brieven voldoende begrijpt. 
De leerkrachten proberen hen hierin 
wel zo goed mogelijk te helpen en 
begeleiden, maar er zitten natuurlijk 
meerdere kinderen in de klas. Dit kan 
de reden zijn waarom je vragen soms 
onbeantwoord blijven. 

Bovendien zijn er sterke culturele 
verschillen tussen ons en de 
partnerlanden. Een voor jou makkelijke 

en evidente vraag kan heel vreemd 
of onbegrijpelijk overkomen voor je 
petekind. Het gebeurt bijvoorbeeld 
niet zelden dat na verschillende jaren 
uit een brief blijkt dat jouw petekind 
nog een broer of zus heeft waarvan 
je geen weet had. Dit kan zijn omdat 
familiebanden in vele landen niet zo 
strikt gedefinieerd zijn als de onze.

Peetouders vinden het soms ook 
vreemd dat ze plots een brief krijgen 
in een heel ander handschrift. Dit 
kan betekenen dat ze een verkeerde 
brief gekregen hebben, maar het is 
evenzeer mogelijk dat hun petekind 
een klasgenootje of oudere broer of 
zus gevraagd heeft om te schrijven 
omdat ze er zelf moeite mee hebben. 
Een andere mogelijkheid is dat het 
handschrift van het kind gewoon 
geëvolueerd is door opgroeien of 
experimenteren. Wie deed dat als kind 
niet?

Heb je desondanks twijfels of vragen 
over een brief van je petekind, aarzel dan 

niet om contact op te nemen met 
onze peterschapsverantwoordelijke 
Kathleen (kathleen@cunina.org).

TIPS 
Brieven schrijven en krijgen is tof! 
Enkele tips:
- Zoek het niet te ver en hou je brieven 
altijd heel eenvoudig: wie ben je, wat 
doe je, wat vind je leuk, …
- Beelden zeggen meer dan woorden: 
stuur een leuke foto op van je gezin 
(dit kan je gerust 2x jaar doen, iedereen 
verandert constant), je leefomgeving, 
typisch Belgische landschappen of 
monumenten…
- Toon interesse in je petekind en stel 
vragen over zijn leven, maar onderwerp 
hem niet aan een verhoor.
- Postkaartjes, tekeningen, stickers of 
plaatjes met een leuke afbeelding doen 
het altijd goed!
- Brieven schrijf je in het ENGELS, 
naar Haïti in het FRANS!

Veel plezier!

Onze vrijwilligster 

Fernanda heeft de 

handen weer méér 

dan vol gehad de af-

gelopen maanden! 

Vanaf midden janu-

ari rolden de brie-

ven en kaartjes voor 

de petekinderen massaal 

binnen, in afwachting van hun 

verre reis naar de petekinderen 

aan de andere kant van de we-

reld.

Fernanda
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Wil je ook een activiteit 

organiseren ten voordele 

van Cunina? 
Meld je activiteit aan via de website 

of mail naar gwendoline@cunina.org

Acties 
ten voordele 
van Cunina

Bedankt
voor de
steun!

World Belly Dance 
Day Belgium 2013
Op 12 mei vond de Belgische editie van de 

World Belly Dance Day plaats in het cultureel 

centrum van Diest. Workshops, demonstra-

ties, een modeshow en wervelende slotshow... 

kijklustigen kwamen ogen te kort. De op-

brengst van dit mooie evenement, alsook de 

verkoop van de nieuwe jaarkalender, werd aan 

Cunina geschonken.

Kerstmarkt Tervuren

De heerlijke biologische en 
fairtrade “Be Bene” wafeltjes en 
koekjes van Freja Food werden 
verkocht op 15 december 
tijdens de sociale kerstmarkt 
in Tervuren ten voordele van 
Cunina.

St-Lambertus 
Heist-op-
den-Berg
Op de Open Dag op zondag 26 mei 
schonk de directie en het pastoraal 
team van het St Lambertusinstituut 
in Heist-op-den-Berg een wel 
heel genereuze cheque van 4.303 
euro aan Cunina. De leerlingen 
verkochten wafels en paaseitjes ten 
voordele van onze organisatie.
Om hen te motiveren en te 
informeren werden ze vooraf 
uitgebreid gebrieft over Cunina 
en de link met hun school. Hun 
houtbewerkingsatelier stond 
immers model voor onze nieuwe 
houtbewerkingsklas in Zuid-
Afrika. Bovendien zat onze 

verantwoordelijke in Nepal, 
Pasang Sherpa, hier ooit op 
de schoolbanken! Een lang en 
fascinerend verhaal... dat de 
leerlingen zo trof dat ze dit mooie 
resultaat konden neerzetten.

De Vlaamse Atletiekliga organiseeerde 
op 16 maart haar jaarlijkse nationale 
atletiekdag
Meer dan 1500 leden van de liga konden in Gent op een  
grootse happening kennismaken met alle disciplines van 
hun favoriete sport. Hiervoor betaalden ze een bescheiden 
bijdrage van 1€, die aan Cunina werd geschonken.

Vier je binnenkort ook zelf feest, maar 

heb je al alles?
Misschien is het Cunina Cadeau dan wel iets voor jou. In 
plaats van cadeaus vraag je aan familie en vrienden om 
een gift te doen op het rekeningnummer van Cunina. 
Voor iedere gift vanaf 40 euro ontvangt de donateur een 
fiscaal attest. Cunina kan met de opbrengst van jouw feest 
prachtige projecten realiseren in haar partnerlanden. Een 
mooier geschenk kan je jezelf toch niet wensen?

Sponsorloop 
St Aloysius Geel

Naar jaarlijkse gewoonte loopt en 

stapt het St Aloysiuscollege van 

Geel aan het einde van de vasten-

periode ten voordele van Cunina en 

twee andere ‘goede doelen’. 

Dit jaar mochten we een cheque 

van 3.400 euro ontvangen.

Vlaamse Atletiekdag 2013

St Ursula instituut
Ook het St Ursula instituut in 
Lier stapte haar jaarlijkse vasten-
voettocht dit jaar voor Cunina. 
De leerlingen zetten hun beste 
beentje voor en haalden 1.400 
euro sponsorgeld op.
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Onze sponsors
AC Westerlo  Aerts NV  Akopi BVBA  A-Mode  Argenta  Axa Hasselt  BBdivino  BD Medical 
Supply  Beevers Kaas bvba  Boca BVBA  Bonem BVBA  Bubble Taxi  Bulckens-Beirinckx  
Crawford  Danneels  De Boomhut Gent  De Meisjes BVBA  Didak  Docal Technology BVBA  
Durabrik Bouwbedrijven NV  Dymo BVBA  ECS  Ekol  Elektromic  Eurotuin BVBA  Fifty-One 
Geel  Frappant  Freja Food NV  Gemeente Geel  Gemeente Laakdal  Gemeente Meerhout  
Gemeente Sint-Martens-Latem  Gemeente Zele  Gemeente Zottegem  go4it  Grovany VOF  H.I.K. 
Geel  Henco NV  Immo Primo  ING  Belgium SA/NV  Intratuin  Jada  Johnson & Johnson  
Jonckheere NV  Kantoor Liekens  Katholiek Onderwijs De Pelgrim  Katholiek Onderwijs Herentals 
 K-Doos  Kerkstoel 2000 NV  Kiwani’s Geel  Lions Club Mol-Geel  Lions Hartevrouwe Turnhout 
 Meynendonckx BVBA  Nof Metal Coatings Europe  OZCS Keerbergen  PFL  Pieters Managing 
Consult  Puerto Del Sol  Ques  Restaurant De Watermolen  Robarov  Rotary Antwerpen Oost  
Rotary Hasselt  SD Worx For Society Cvba  SG 24 Deinze-Tielt-Waregem  Sint-Aloysiusinstituut Geel 
 Sint-Jozefcollege Turnhout  TC Laakdal  Tintto CVBA  Torfs NV  Van Havermaet Groenweghe  
Vlerick Leuven Gent Management  VR Catering  Vrije Basisschool De Smalle Brugge  Vrije Basisschool 

Kompas Geel  Waelkens  Weleda  Willems NV  Wils & Peeters   Wouter Torfs BVBA  Würth

Sponsorpagina

Onze partners

Zij spreken over ons
GVA  Radio Noorderkempen  RTV 

VBRO  Voka  Het Nieuwsblad  HLN 
Nieuwsblad van Geel  De Streekkrant 

Passe-Partout  De Zondag  De Bond 
Onderox  Ondernemers Kempen  TV-

Oost Geel FM  Magazine ‘Nathalie’  Karaat  

Cunina is lid van



Aan dit nummer werkten mee
Teresita Reyes, Ronel Hulley, Kathleen 

Op de Beeck, Wilnise René, Suze 
Louis Ketheline, Surendra Shakya, 

Tashi Sherpa, Elke Vandamme, Sophie 
Vangheel, Dirk Vermeyen, Soetkin 

Waeyaert. 

Vormgeving
Soetkin Waeyaert

Eindredactie
Soetkin Waeyaert

Druk
Boone-Roosen, Lot

Verantwoordelijke uitgever
Sophie Vangheel

Retieseweg 77 - 2440 Geel

Contactgegevens
Cunina vzw

Retieseweg 77 - 2240 Geel
Tel 014 58 01 01
Fax 014 59 16 15
info@cunina.org
www.cunina.org

Wat maakt Cunina zo bijzonder?

Voor meer info surf naar 
www.cunina.org

Ons rekeningnummer: IBAN BE29 2300 3660 2564 
Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

Voor info over de besteding van uw giften surf naar www.cunina.org

Volg ons via
www.facebook.com/cuninavzw

•	 Een samenwerking met Cunina levert je positieve publiciteit en 
media-aandacht op.

•	 Cunina heeft jarenlange ervaring met Maatschappelijk Verant-
woord ondernemen en kan terugblikken op talrijke succesvolle 
partnerschappen met bedrijven.

•	 Cunina zoekt steeds een win-win voor jouw bedrijf.
•	 Goed doen, doet goed. De naambekendheid van je bedrijf 

wordt verhoogd en het vertrouwen bij de consument wordt 
versterkt.

•	 De motivatie en betrokkenheid bij je werknemers wordt verg-
root.

•	 Door de persoonlijke aanpak van Cunina weet je precies hoe 
jouw bijdrage wordt besteed.

•	 Cunina houdt de werkingskosten zo laag mogelijk zodat er 
maximaal geïnvesteerd kan worden in het Zuiden.  
We geven 0 euro uit aan betalende publiciteit.

•	 Cunina voert een uiterst transparant financieel beleid.
•	 Cunina kent een professionele structuur in België en in de part-

nerlanden.
•	 Voor iedere bijdrage vanaf 40€ op jaarbasis, ontvang je een 

fiscaal attest.

Steun Cunina!


