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Contact Info Belgium: 

Kris Lambrecht 

Rozenlaan 14 

9880        Lotenhulle 

Tel +32 (0)51 687 987 

Gsm +32 (0)476 483 498 

Ondernemingsnummer: 0879 610 054 

 

Email: lambrechtkris@yahoo.com 

Website: www.acresofhopebelgium.be 

            BE71 3900 4852 0869 

(vanaf 40€/jaar is uw gift fiscaal aftrekbaar) 

Met steun van: 

Liberia het land waar onze projecten 

zich bevinden, is één van de armste 

landen ter wereld. 

Het gemiddeld jaarinkomen is    

350 €. Dit betekent dat de meeste 

mensen het moeten stellen met  

minder dan 1 € per dag. 

Onze missie 

 

 

 

 
 

Onze visie 

Acres of Hope is een humanitaire organisatie die zich 

inzet voor mensen in Afrika die het moeilijk hebben.   

Wij focussen onze hulp vooral op vrouwen en kinderen 

in nood. 

Uw steun is heel welkom en nodig om onze missie ver-

der te zetten. We kunnen dit niet alleen. 

BE71 3900 4852 0869 

Onze kracht komt doordat we rechtstreeks hulp bieden 

en dit zonder tussenpersonen. 

De toewijding van ons team, vrijwilligers, donateurs en 

ontelbare supporters maakt dat Acres of Hope een    

positief verschil kan maken in het leven van velen. 



Project 1:    AoH Rock Hill Community School 

Project 2: 

Weeshuisschool Living Faith 
Het team  helpt ook bij 

malaria, diaree, post en 

prenatale zorgen, ge-

boorteregeling, kinder-

ziekten, HIV/AIDS 

educatie, ... 

We steunden dit project met 40 nieuwe 

schoolbankjes en een nieuw dak.                                                                          

In Rock Hill werken kinderen 

vanaf 5 jaar in de steengroeve. 

De families leven er van minder 

dan   1 € per dag. 

Liberia is het 2de armste land ter 

wereld. Ons doel is om voor deze          

kansarme kinderen een betere 

toekomst te     voorzien.. 

AoH steunt met schoolmateriaal en 5 € /maand/kind.  

Februari 2018:  er zijn nu 331 kinderen  op school. 

58 van deze kinderen zijn weeskinderen waaronder ook Ebola wezen. 

Onze zelfgebouwde school is af! 

Project 3: 

Zeekazo Mobile Health team 

Het mobile team vroedvrouwen gaat naar dorpjes heel diep 

in de Liberiaanse jungle. Voor hen bouwden we een 

’Clinic’ en zorgden voor een mini–ambulance. 

We begeleiden er kinderen met 

heel ernstige  medische proble-

men.  Patience 5 jaar   diagnose 

2012:   buiktuberculose.         

Patience stelt het nu goed. 

Waar nodig worden patiënten naar 

het dichtste ziekenhuis gebracht. Vaak 

is dit een rit van meer dan één uur 

over slechte wegen. 

De mensen in de dorpen zijn 

arm en hebben GEEN enkel 

inkomen. Ze leven van wat het 

land hun geeft. Onze steun is 

nodig om dit team te helpen 

hun werk goed te doen. 

Wie één van deze 

weeskinderen (zie foto 

rechts) financieel wil 

adopteren kan dit met 

* €1 per dag.          
Gelieve ons te contac-

teren voor meer infor-

matie. 

* na uw fiscaal voor-

deel nog slechts             

€ 0,54 / dag. 
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