
V.Z.W. VINATORI                               Turnhout, 20 januari 2022 

A. Rodenbachplantsoen 29 

2300      TURNHOUT 

GSM : 0476/57.12.35 

Mailadres : luc.debondt@skynet.be 

 

    Wij hebben uw steun nodig. 
 

Beste, 

 

Onze VZW Vinatori steunt al meer dan 32 jaar het Roemeense dorp Vinatori. 

 

Nog steeds kunnen wij met een jaarlijks budget van 15.000 Euro onze 4 structurele 

projecten ondersteunen. Het zijn de scholen van Vinatori, een kleuterschool in Lazerin, 

een school voor bijzonder onderwijs en een rusthuis voor ouderlingen in Arad. 

 

Door de coronacrisis zijn al onze activiteiten afgelast en blijven er enkel de lidgelden 

van leden en sympathisanten over, wat ruim onvoldoende is. Na 2 jaar corona zijn onze 

reserves zo goed als uitgeput en dienen we eind dit jaar alle projecten stop te zetten. 

Uiteraard willen we dat voorkomen. 

 

Met de steun van Chocolaterie Limar NV organiseren wij een éénmalige verkoop van 

pralines, die hier lokaal zijn geproduceerd. Deze pralines kunnen wij u aanbieden aan 

de prijs van 20 euro per kilo en 10 euro per halve kilo. 

 

Wij hopen dan ook dat u op dit aanbod wil ingaan en zien uw bestelling graag  tegemoet. 

U mag deze mail ook doorsturen naar familie en vrienden. Iedere extra steun is immers 

mooi meegenomen! 

 

Bestellen kan tot 20 februari 2022. De pralines worden op zaterdag 26 februari 2022 

bij u thuis afgeleverd. 

 

        Met vriendelijke groeten, 

 

        Namens de VZW Vinatori, 

 

                De Voorzitter, 

 

                Luc Debondt 

 

Bijlage : historiek en realisaties 

BESTELFORMULIER 

mailto:luc.debondt@skynet.be


 

Naam en voornaam : ______________________________ 

Adres :    ______________________________ 

_____ ______________________ 

Telefoon/Gsm :   _______________ 

 

Aantal Totaal 

_____ x 1 kg aan 20,00 €  

_____ x 1/2 kg aan 10,00 €  

Totaal  

 

Levering op zaterdag 26 februari 2022 

 

Voormiddag tussen 9 en 12 uur  

Namiddag tussen 13.30 en 16.30 uur  

(Graag uw voorkeur aanstippen) 

  

Het totaalbedrag mag u overmaken op de bankrekening van onze 

VZW Vinatori bij Fortis : BE50 0011 9510 9718 

 

Het bestelformulier mag u mailen naar : luc.debondt@skynet.be 

 

U kan het ook bezorgen bij één van onze leden : 

 

Wies Broeckx, Volderstraat 6, 2300 Turnhout 

Rita Verheyen, Rivierstraat 36, 2300 Turnhout 

Theo Verelst, Gust Hensstraat 18, 2300 Turnhout 

Rudy Elst, Mesestraat 8, 2300 Turnhout 

Luc Debondt, Albrecht Rodenbachplantsoen 29, 2300 Turnhout 

mailto:luc.debondt@skynet.be

