
S P O N S O R D O S S I E R 
M O O S H E R K   I N   D E   W E R E L D 

 

 

 

K A N   U   O N S   H E L P E N? 



I N T R O D U C T I E 

 
Jarenlang werd er in Sint-Lambrechts-Herk actie gevoerd voor goede doelen rond de periode van 1 

november. Missierama… een vereniging die zich steeds met hart en ziel heeft ingezet om  

verschillende missionarissen die een link hadden met Sint-Lambrechts-Herk en die werkzaam 

zijn/waren ergens in de derde wereld, een hart onder de riem te steken.  

Het  prachtige werk van Missierama werd in 2019 verder gezet door enkele Herkenaren die op één of 

andere manier met een project in een ontwikkelingsland betrokken zijn. Dit initiatief kreeg als naam 

“MoosHerk in de wereld”.   

Het deel van de naam van deze nieuwe vereniging “MoosHerk” verwijst rechtstreeks naar Sint-

Lambrechts-Herk. 

Doel van MoosHerk in de Wereld: financiële ondersteuning van 7 projecten/vzw’s  die allen door 

mensen uit Sint-Lambrechts-Herk worden geleid, bestuurd of waarin ze participant zijn. 

Elk  jaar wordt een 4-tal activiteiten opgezet om geld voor deze projecten in te zamelen.  

- een boerenkermis en georganiseerde wandeling via de mooiste plaatsjes van Sint-

Lambrechts-Herk 

- een klassiek concert in de kerk van Sint-Lambrechts-Herk 

- een broederlijkdelen maaltijd in zaal Elckerlyc, Sint-Lambrechts-Herk 

- 1 november-actie in zaal Elckerlyc, Sint-Lambrechts-Herk 

Hoogtepunt is de  1 november-actie. Een gezellig samenzijn met in de voormiddag een ontbijt en in 

de namiddag een cafetaria met drank, taart, pannenkoeken en andere versnaperingen. Tevens zullen 

de vertegenwoordigers van de 7 projecten via een stand hun project voorstellen aan het grote 

publiek.  

De inkomsten uit de verschillende acties worden evenredig verdeeld over de 7 begunstigde 

organisaties. De gelden gaan bijgevolg niet rechtstreeks naar het buitenland maar worden uitsluitend 

overgedragen op de rekening van deze erkende vzw’s of organisaties. 

 

 



O n z e  p r o j e c t e n 

 
 

NEPAL 

Project: Hymalayan Care Hands. Onderwijs en gezondsheidszorg bij kansarmen in afgelegen gebieden. 
Heidi Vandebroeck. 

 

INDIA 

Project: Bodhi. Medische en sociale rehabilitatie van slumbewoners. Valentin Schroyen. 

 

 

KENIA.  

Project: Rainbow4kids. Uitbouw van onderwijs voor kinderen en gezonde maaltijden. 

Liesbeth Putzeys. 

 

CONGO.  

Project: Les amis du Congo. Herbebossing en uitbouw landbouw en veeteelt. Welzijn voor de 

bevolking van het plateau Bateke. Nestor Katunda. 

  

MADAGASCAR 

Project voor laatstejaarsleerlingen van Hasp-o Zepperen. Oprichten van gezondheidsposten, 

gezondheidsvoorlichting, plaatsen/herstellen waterpompen, waterfilters, ... Jaak Poncelet 

 

SENEGAL  
Project: vzw De blokkendoos. Ando zet zich in voor onderwijs, medische zorgen en landbouw in Louga. 
Marleen Van Aken.  
 
MALI 

Project: Nalou. Naast de uitbouw van een lagere school, een medische hulppost en de versterking van 

de vrouwen ligt de focus nu op de voedselzekerheid en de verzelfstandiging van het project in Nalou, 

een afgelegen Dogondorp in Mali. Marie-Jeanne Vantuykom en Lut Ulburghs. 

 
 

 

 



W A A R O M   O N S   S P O N S O R E N ? 

 

MoosHerk in de Wereld heeft zich opgewerkt tot een vereniging met een hart voor het goede doel 

overal in de wereld.  

Onze vrijwilligers werken met hart en ziel om MoosHerk in de Wereld naar een hoger niveau te tillen. 

De vereniging geeft goed het medevoelen weer van de Moosherkse bevolking voor de derde wereld 

en haar noden.  

Ook in moeilijke tijden als deze mogen wij onze ogen niet sluiten voor de noden overal in de wereld. 

Daarom is ook uw steun meer dan nodig. 

Schoolgebouwen, lesmateriaal, medische hulpposten, waterpompen, waterfilters, gezonde 

maaltijden, herbebossing, landbouw, …, kosten handenvol geld, wat niet voorhanden is in deze arme 

gebieden veelal getroffen door droogte en oorlogen.   

Uw steun is dan ook meer dan welkom! 

 

Voor meer info mag u ons altijd contacteren via email: 

info@moosherkindewereld.be 

Vermelding: sponsor 
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S P O N S O R P A K E T T E N 
 

    

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATINUM 

HOOFDSPONSOR 

Banner die bij alle evenementen 

tentoongesteld zal worden 

(verplaatsbaar) 

Uw logo op de tafels tijdens onze 

evenementen 

Persoonlijke uitnodiging voor alle 

evenementen van de vereniging 

Indien gewenst gratis stand bij 

onze evenementen 

Logo op de homepagina van onze 

website 

Logo op de sponsorpagina van 

onze website 

Logo op onze prijslijst tijdens 

evenementen 

Logo op al onze infobrochures  

Vermelding op onze 

facebookpagina 

 

1 jaar     €1250/jaar 

2 jaar     €1000/jaar 

3 jaar     €750/jaar   

 

 

 

 

GOUD 

Banner die bij alle 

evenementen tentoongesteld 

zal worden (verplaatsbaar) 

Persoonlijke uitnodiging voor 

alle evenementen van de 

vereniging 

Logo op de sponsorpagina 

van onze website 

Logo op onze prijslijst tijdens 

evenementen 

Logo op al onze infobrochures  

Vermelding op onze 

facebookpagina 

 

1 jaar     €600/jaar 

2 jaar     €500/jaar  

3 jaar     €400/jaar 

 

 

 

 

 

ZILVER 

Persoonlijke uitnodiging voor 

alle evenementen van de 

vereniging 

Logo op de sponsorpagina van 

onze website 

Logo op onze prijslijst tijdens 

evenementen 

Logo op al onze infobrochures  

Vermelding op onze 

facebookpagina 

 

1 jaar     €250/jaar 

2 jaar     €225/jaar 

3 jaar     €200/jaar 

 

 

 

BRONS 

Logo op de sponsorpagina van 

onze website 

Logo op al onze infobrochures  

Vermelding op onze 

facebookpagina 

 

1 jaar     €150/jaar  

2 jaar     €125/jaar 

3 jaar     €100/jaar  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

WWW.MOOSHERKINDEWERELD.BE  

INFO@MOOSHERKINDEWERELD.BE  

STEENWEG 393A 

3570          ALKEN  

TEL.: 0477 51 42 71 

Een vrije gift is ook steeds welkom.     Rekeningnummer : BE27 7330 6243 3573 

                           t.n.v. MoosHerk in de Wereld 

http://www.moosherkindewereld.be/
mailto:info@moosherkindewereld.be

