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Changemakers 
 

Changemakers streven naar een duurzame, 

leefbare toekomst waarin iedereen een plaats 

krijgt. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, 

klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals en ga zo maar door. 

Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de vrijheid voor 

meningsuiting onder druk te staan. Net daarom zijn deze changemakers 

belangrijker dan ooit en voeren wij campagne. 

Ook in Bagaya zijn er changemakers : ze maken het verschil voor het dorp door 

hun inzet op gebied van gezondheidszorg, onderwijs, economische projecten. Het 

is niet altijd eenvoudig om hun werk te doen, af en toe raken ze het vertrouwen 

kwijt, maar ze geven niet op en blijven zich inzetten.    

               

En daar kun jij, met het bestellen van een maaltijd of het kopen van één van 

onze producten, mee aan helpen. Mogen wij opnieuw op uw steun rekenen ? 

http://home.scarlet.be/bagaya-kapelle/index.html


We komen langs met deze artikels : 

11.11.11. - chocolade tabletten voor 6 € 

LesvosSolidarity:    - portefeuille voor 8 € 

                                - pennenzak voor 12 € 

                                - paspoortzakje voor 12 € 

(deze allemaal gemaakt met achtergelaten reddingsvesten)  

Bagaya-Kapelle: -  3 wenskaarten 5 € 

                            - boodschappentas 12 € 

Steun Bagaya-Kapelle  

Op zaterdag 16 november verkoopt Bagaya-Kapelle 

solidariteitsmaaltijden. De maaltijden hebben geen vaste prijs, u kan een 

vrije gift doen. Bestellen kan op volgende manieren : 

 Het invulstrookje hieronder invullen en meegeven aan de 

vrijwilligers die binnenkort langs komen 

 Een mail sturen met dezelfde gegevens naar  

sobere.maaltijd@gmail.com 

 Telefonisch contact opnemen met ons via 02/453.93.72 

De maaltijden worden op zaterdag 16 november rond de middag aan huis 

gebracht. Betalen kan via overschrijving op BE67 5230 8108 3587 of 

contant. 

Opgelet, indien u een fiscaal attest wenst te bekomen, moet uw vrije gift 

minstens €40 bedragen en worden overgeschreven op het ander 

rekeningnummer BE82 0000 9019 7468 ( BPOTBEB1)  , met 

de  mededeling ' 05 221 001 D.O. Jeunes Bagaya'. 

 

 

Aantal maaltijden :    Naam : 

Straat & nummer : 

Postcode & gemeente : 

E-mailadres : 

mailto:sobere.maaltijd@gmail.com


 


