PERSUITNODIGING
Zaterdag 17 november 2018, 14 u
Mamadepot Hageland (voormalige kleuterschool),
Binkomstraat 14, 3391 Meensel-Kiezegem

Drie KVLV-groepen uit
Mamadepot Hageland

Tielt-Winge

starten

met

het

In een Mamadepot komen mama’s in spe, jonge mama’s en jonge gezinnen niet alleen samen
voor een leuk contact of een praktische workshop, ze vinden er ook heel wat mooie herbruikbare
spullen voor hun kinderen zoals kleertjes, speelgoed, schoolgerei.
In Tielt-Winge is in elke deelgemeente een bloeiende KVLV-groep actief namelijk Sint Joris-Winge, Tielt
O.L.V. en Meensel-Kiezegem. Samen goed voor ruim 250 activiteiten per jaar! Daarmee zijn ze veruit de
actiefste vereniging in de gemeente Tielt-Winge.
Dat deze bijeenkomsten meer om het lijf hebben, bewijst één van hun nieuwste initiatieven, het
Mamadepot Hageland. Al geruime tijd liepen enkele vrijwilligers rond met het idee om iets te doen voor
vrouwen en gezinnen uit de regio die het financieel niet breed hebben. Bij de KVLV-groepen vonden ze
een luisterend oor. Het opzet: herbruikbaar materiaal verzamelen (kledij, speelgoed,…) voor mama’s in
spe, jonge mama’s en gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. De VZW parochiale werken stelde de
kleuterschool ter beschikking en het Mamadepot Hageland was geboren. Naast het verzamelen van
materiaal wil het Mamadepot Hageland ook een ontmoetingsruimte zijn waar sporadisch laagdrempelige
activiteiten worden georganiseerd en vrijwilligers, mama’s met of zonder hun kinderen elkaar kunnen
ontmoeten.
Na heel wat opknapwerk en een mooie ondersteuning van Spar Glabbeek, Cera, Koning Boudewijnstichting,
Rotary Hageland en ACW Tielt, het enthousiaste labowerk van 4 studenten Sociaal Werk UCLL, kan KVLV
dit warme project aan u voorstellen.
Op zaterdag 17 november 2018, 14 u, wordt het Mamadepot officieel geopend in de aanwezigheid van
alle betrokkenen (vrijwilligers van KVLV, sponsors en sympathisanten, studenten UCLL)
PROGRAMMA
Je bent welkom vanaf 13 u. in het Mamadepot Hageland, Binkomstraat 14, Meensel voor een hapje en een
drankje op de receptie. De vrijwilligers van het Mamadepot Hageland staan je graag te woord.
Voor praktische vragen over het persmoment, contacteer Veerle Van Welden,
vvanwelden@ons.be, 0471 36 77 05
Een initiatief van

Met steun van: Rotary Hageland, Spar Glabbeek, ACW (dag van de armoede).

