Sem Terra Bodegem

Sem Terra Bodegem
Activiteiten Sint-Martens-Bodegem
Zondag 13 november 2016: Ontbijt op bed
-

In Groot-Dilbeek en Ternat
Ontbijten worden geleverd tussen 7.30 en 9.30 uur, verdeeld
over 2 periodes.
Inschrijven via het strookje (zie achterzijde) of op het
Chirorestaurant 29-30/10 – Solleveld

Activiteiten 11.11.11 Dilbeek
Vrijdag 11/11: Quiz (20u).
,’t Verloren Hofke (Sint-Theresialaan 79,Dilbeek).
liesmorren@hotmail.com
zaterdag 12/11- verkoop 11.11.11 boerenmarkt Dilbeek 9u
Maaltijd aan huis ten voordele van Bagaya Kapelle
magda.coeckelberghs@scarlet.be

zondag 13/11: Wereldmaaltijd van 12u tot 15u in zaal 't Verloren
Hofke (Sint-Theresialaan 79, Dilbeek).

V.U.Joseph Peeters, Solleveld 3 – 1700 St.M.Bodegem
Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

Tvv Landloze Boeren
Wie/wat steunt Sem Terra Bodegem
Sem Terra Bodegem zet zich in voor landloze boeren in Brazilië. Dit jaar
ondersteunen we verder de CPT (Pastorale Commissie voor
Landhervorming) in de Paraiba. CPT begeleidt de gemeenschappen die
reeds grond verwierven en treedt op als verdediger in gerechtsdossiers over
vermoorde boeren die opkwamen voor hun recht op grond. Verder
ondersteunt de CPT assentamento’s (nederzettingen) bij het recht op
gezonde en eerlijke voeding en zorgt ze voor vorming ter versterking van
hun interne organisatie, productie en toegang tot de markt voor hun
producten. Ze zijn naast de MST (Movimento Sem Terra) de spreekbuis
voor ongeveer vijf miljoen landloze boeren in
Brazilië.

Heel concreet?
Sem Terra Bodegem focust zich op de deelstaat
Paraiba, in het noordoosten van Brazilië. Dit gebied
is tweemaal zo groot als België. Dankzij de bijdrage
van Sem Terra Bodegem steunen we in 2016 de
CPT
verder
in
de
uitbouw
van
hun
ondersteuningsopdrachten t.o.v. landloze boeren.

Sem Terra Bodegem

IK WIL ONTBIJT OP BED OP ZONDAG 13 NOVEMBER

contactpersonen in Sint-Martens-Bodegem

Op zondag 13 november 2016 brengt Sem Terra Bodegem u ontbijt aan
huis. Met de opbrengst van uw ontbijt, worden de landloze boeren in Brazilië
gesteund.

Jos Peeters
Solleveld 3
02/582.97.77
joseph.p@skynet.be

In een ontbijtpakket zitten twee pistolets, één koffiekoek, beleg en een
drankje. Dankzij onze sponsors zullen wij hopelijk nog veel extraatjes in het
pakket kunnen steken.

Linda De Geyter
Molenstraat 122
02/582.52.01
Rob Demeester
Heygemstraat 63
02/569.52.59
Wil je samen met ons werken aan een betere toekomst voor het Zuiden?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Jos Peeters.
Vrijwilligers die onze groep willen versterken, zijn altijd meer dan welkom.

U kan kiezen tussen twee periodes waarbinnen u uw ontbijt wil ontvangen.
Periode 1: van 7.30u. tot 8.30u. / Periode 2 : van 8.35u. tot 9.30u.
Wil u uw zondagochtend beginnen met ons (h)eerlijk ontbijt? Bezorg dan
het onderstaande strookje met gepast geld aan één van de
contactpersonen vóór 7 november 2016.
Of via overschrijving op rekeningnummer BE48-7341-7105-1627
Gelieve tevens een email te sturen met vermelding van uw gegevens naar
joseph.p@skynet.be en betalingswijze aangeven a.u.b.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ik wil ………..(aantal) pakket(ten) X € 7,00 = €…………,00
Ik betaal per: overschrijving / cash /  bij levering

 of

2

U kan ons tevens steunen op rekeningnr:

Bij voorkeur periode aankruisen 1

SEM TERRA-BODEGEM 734-1710516-27
(geen attest voor giften)

Naam: ……………………………………………………………………………...
Voornaam: ………………………………………………………………………...
Adres: …………………………………………..………………………………...
Telefoonnummer: …………………………………………………………………
Emailadres: ………………………………………………………………………..

