
ACTIE : ‘TROOST VOOR TROOZ’  

 

Adres:  Potterierei 72 - 8000 Brugge   Telefoon: 0470 / 18 58 05 

 

Email:  bedevaarten.bisdom.brugge@kerknet.be 

 

Website:  www.bedevaarten-bisdombrugge.be 

 

 

De organisatie van Bedevaarten Bisdom Brugge voor de steun aan de inwoners van het 

door watersnood geteisterde dorp Trooz in Wallonië, gaat onverminderd verder! Na de hulp in 

de eerste fase, het opruimwerk, zullen we nu in de komende winterperiode, een gratis 

markt voor alle inwoners uit de streek organiseren waar we heel wat 

levensnoodzakelijke zaken ter beschikking zullen stellen, maar ook leuke spullen die het 

leven aangenamer kunnen maken. Je moet het maar meemaken dat je voor je ogen heel je 

hebben en houden in het water ziet verdwijnen … Als christenen kunnen we, bij het zien van 

zoveel ellende en miserie, het hoofd niet afwenden of doen alsof we van niets weten. Het 

voelt aan alsof je niet anders kunt dan helpen! Daarom durven we ook rekenen op uw steun en 

medewerking. Kijk even in kasten, garage of berging … wellicht staan daar nog spullen die je 

in jaren niet meer gebruikt hebt. En vooral, geef gerief dat je zelf ook graag zou 

krijgen! (geen containerparkmateriaal dus, je begrijpt…)  

Uiterste datum van inzamelen: ZONDAG 12 DECEMBER  

 

Wie deze actie financieel wil steunen, kan dit nog steeds op onze speciale bankrekening: 

Charitat Fonds BE33 7480 3909 5046.  
De organisatie van Bedevaarten Bisdom Brugge staat er borg voor dat alle geschonken 

goederen en financiële bijdragen daadwerkelijk terecht zullen komen bij de juiste mensen 

op de juiste plaatsen!  

 

Dit zijn alvast zaken, waarvan we weten dat ze bijzonder nodig zijn:  

- speelgoed voor kinderen 1 – 12 jaar (liefst -zo goed als- nieuw) 

- bewaarbare voeding  

- keukengerief (potten, pannen, pollepels …) 

- borden, glazen, tassen, bestek… (best volledige setjes van 6 stuks)  

- handdoeken (keuken en bad) - dekens en lakens (volwassenen en kinderen)  

- verzorgingsproducten (shampoo, zeep, tandpasta …) 

- onderhoudsproducten  

- (winter)kledij  

- microgolfoventjes  

- koffiezetapparaten  

- kooksetjes op campinggas (er zijn nog steeds niet op alle plaatsen gasaansluitingen!)  

 

Waar kun je de goederen deponeren in de Petrusgemeenschap?  

Van harte welkom in de Kerk van Don Bosco (weekkapel - ingang kant toren)!! 

Van 09.00 tot 16.00 uur 
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