
 
 

ASHA-HOPE vzw 

 

‘ASHA’ betekent letterlijk ‘HOOP’. Hoop die wij vertalen in het geven van toekomst aan 

(kans)arme en kwetsbare kinderen in India en Sri Lanka. 

Het is een scholingsproject, opgestart na een inleefreis in 2003 t.g.v. het 200-jarig 

bestaan van de Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria. 

 

De ontmoetingen ter plaatse lieten ons 

niet meer los ... We waren vooral 

getroffen door gezinnen die niet genoeg 

geld hebben om hun kinderen naar school 

te laten gaan en daar zouden we ons 

samen voor inzetten! 

Vanuit die betrokkenheid en het 

engagement van de zusters ter plaatse, is 

het project ASHA-HOPE vzw in 2005 

ontstaan! 

 

De raad van bestuur bestaat uit 6 leden en ons engagement en inzet is volledig 

vrijwillig. 

 

Ons project wordt gedragen door een prachtige groep van individuele sponsors die we 

graag onze “Vrienden van ASHA-HOPE” noemen, want zonder hen zou ons project 

niet bestaan. Momenteel worden 750 kinderen gesteund door 525 individuele 

sponsors wat betekent dat heel wat sponsors meerdere kinderen steunen. Daarnaast 

hebben tot op heden nog eens 1100 kinderen hun scholing in een ASHA-HOPE 

project voltooid; een klein aantal hiervan is verhuisd of veranderd van school. 

 

Als werkgroep zijn we steeds 

gefocust om onze missie kleur te 

geven, elk jaar opnieuw. 

 

We gaan op zoek naar mensen met 

het hart op de juiste plaats die onze 

projecten willen steunen en ze met 

ons verder mee dragen. 

 

Dit vraagt een grote inzet maar we 

zijn telkens blij verrast te zien 

hoeveel mensen ons pad kruisen en 

ons project genegen zijn. 

 

 

Mede daarom zijn we vandaag xxxxxxxxxxxxxxxxx heel dankbaar: voor hun 

engagement om ons project ASHA-HOPE een warm hart toe te dragen.  

  



 
 

ASHA-HOPE vzw 

 India - Sr i Lanka
Scholingsproject met de steun 
van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria 

 

ASHA–HOPE betekent    … HOOP …

hoop geven, toekomst geven aan kinderen in India en Sri Lanka. 
 

 

 is een scholingsproject om jonge ASHA-HOPE

kinderen een betere toekomst te geven. 

De Zusters van Liefde van Jezus & Maria zetten zich in 

scholen en tehuizen in voor de toekomst van kwetsbare 

kinderen. 

Een financiële bijdrage van min. €30 per jaar biedt 

hen de kans op onderwijs. 

Onze doelstellingen  

1. Het individueel sponsoren van (een deel van) de schoolkosten van arme en 
kwetsbare kinderen in India of Sri Lanka. 

2. Het inzamelen van extra giften voor het aankopen van materiaal voor de scholen en 
de tehuizen in India of Sri Lanka. 

 

Ben je door dit project aangesproken? Wil je een 

kind toekomst geven zodat het in eigen land kan 

opgroeien en draag jij graag die zorg mee? 

Dan hopen wij dat op jouw ASHA-HOPE 

engagement kan rekenen! 



 
 

 
 

Contactpersonen | raad van bestuur | werkgroep ASHA-HOPE vzw: 

 Zr. Claire Boelens, ZLJM |  09/ 372 44 40 
voorzitter 

  claire.boelens.zvl@telenet.be    

 An Venneman |  050/ 37 48 46 
secretaris 

  anvenneman@telenet.be  

 Dora Boelens |  09/ 377 21 76 

  dora.boelens@telenet.be   

 Els Goegebeur |  050/ 78 05 37 

  els.goegebeur@skynet.be   

 Marleen en Paul Blanckaert-Van De Gehuchte 

  09/ 377 48 41 |  paul.blanckaert@telenet.be  

 

Steunen kan via storting op rekeningnummer: 

IBAN: BE06 7340 3719 1122 / BIC: KREDBEBB 

Adres: OSJ-Steunfonds ASHA-HOPE 

p/a Kasteelstraat 14, 9250 Waasmunster 

U ontvangt een FISCAAL ATTEST voor giften vanaf € 40 

per jaar. 

 

WWW.ASHA-HOPE.BE 
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