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De eeste brief van het nieuwe jaar en met deze onze beste wensen voor een zalig en vredevol 2019. Je
verneemt wat meer over de kerstmarkten in Moerbrugge en Oostkamp, de beroepscursus “haartooi”
wordt dit jaar gesteund door de gemeente Oostkamp, de laatste geboortepremies van 2018 werden
uitgedeeld en eindejaar in Salvador. Ook een welkom aan Mathilde Geysen die in Acopamec een stage
loopt in het kader van “Internationele Samenwerking Noord-Zuid”.

WELKOM
Een hartelijke welkom aan Mathilde Geysen die in
samenwerking met de UC Leuven-Limburg een 5
maanden durende stage loopt in Acopamec. Dat om
in het kader van “Internationale Samenwerking
Noord-Zuid” – ISNZ - een banaba te behalen.

Op de foto samen met begeleidster Kim, Sofie van
de sector SAC en Joselia, vice-presidente van
Acopamec.

Mathilde kwam op 13 november aan samen met
Manon Coulon en Manon Hanssen. Mathilde in het
midden en links Adriana waar ze tijdens de
stageperiode verblijft.

KERSTMARKT IN MOERBRUGGE EN OOSTKAMP

Zoals elk jaar was de stand van Acopamec aanwezig op de kerstmarkten van Moerbrugge (Basisschool
de Vaart) en Oostkamp. Anne en Danny maakten er weer een mooie presentatie van waarvoor we heel
dankbaar zijn.

En terwijl we in Oostkamp zijn danken we de noord-zuidwerking en het gemeentebestuur voor de
nieuwe toelage die zal gebruikt worden voor de beroepscursus haartooi 2019.

Mais de 2,1 milhões de pessoas celebraram edição 2018/2019 do
Festival Virada Salvador
Meer dan 2,1 miljoen mensen vierden de jaarwisseling 2018/2019 in
Salvador
Pouco mais de 2,1 milhões de pessoas passaram
pelo Festival Virada Salvador, que aconteceu até o
final da noite de ontem (01/01/2018), na orla da
Boca do Rio, dentro da Arena Daniela Mercury. Uma
boa parte de toda essa gente veio de fora de
Salvador, que recebeu cerca de 460 mil turistas
apenas durante os 5 dias de evento, com uma
ocupação média da rede hoteleira de 95% dos leitos.
Por conta disso, a movimentação na economia da
cidade foi de aproximadamente R$500 milhões,
gerando empregos para milhares de pessoas nos
setores formal e informal.

Iets meer dan 2,1 miljoen mensen waren aanwezig
op het Festival Virada Salvador, dat duurde tot aan
het einde van eerste dag van het nieuwe jaar. Het
gebeuren speelde zich af in Arena Daniela Mercury
aan de Boca do Rio. Een groot deel van
aanwezigen, ogeveer 460 duizend toeristen, kwam
van buiten Salvador, om deel te nemen aan het vijf
dagen durende festival. 95% van de hotels waren
bezet en de inkomsten van het toerisme worden
geschat op R$ 500 miljoen. Dat zorgde voor
duizenden banen in de formele en informele sector.

GEBOORTEPREMIE
Op 12.12 werden de laatste geboortepremies van het jaar uitgereikt. In het totaal ontvingen 21 moeders
in de loop van het jaar 2018 een premie. Wij danken alle mensen die dat project steunden en alvast hen
die dit jaar opnieuw hun steentje willen bijbragen. Je kan dat nog altijd doen via:
Je kan je bijdrage storten op rekening van Guido Steeman
BE58 7000 0317 5479 (BIC: AXABBE22)
met vermelding ‘ACO 25/50”
Giften vanaf € 40.00 zijn fiscaal aftrekbaar
KONTINENTEN VZW – 8000 Brugge
BE66 7380 3734 7143
BIC KREDBEBB
Met vermelding: ACO 25/50 , naam, voornaam en geboortedatum zoals vermeld op ID en/of
rijksregisternummer

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je op de lijst staat voor dit doeleinde bijgehouden door de
Werkgroep Acopamec. Op die lijst staat volgende informatie over je: je e-mailadres. Je kan op eender
welk moment vragen om van deze lijst te worden verwijderd door een mail te zenden naar
guidosteeman@gmail.com.

V.U. Steeman Guido – guidosteeman@gmail.com

