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de nieuwskrant van de Keten van Hoop Belgiëde nieuwskrant van de Keten van Hoop België
SCHAKELde

Een kind 
genezen 
is het een toekomst 
geven!

1200 kinderen gered 
dankzij de Keten van 
Hoop België !

Onze coördinaten  blz 2 
Onze acties : in het buitenland  blz 4 en 9
 in België  blz 8 
Een keten van leven en solidariteit  blz 10
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Contactgegevens

Keten van Hoop België
Carnoyplein, 15
1200 Brussel
Tel : +32 2 764 20 60
GSM : +32 478 60 50 98
E-mail : info@keten-hoop.be
Website : www.keten-hoop.be

Help ons nog méér 
kinderen te redden !

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Belfi us  BE 28 0882 1265 5620 
BIC GKCCBEBB

ING  BE 90 3300 6235 9132
BIC BBRUBEBB

CBC  BE 58 7320 3232 3279
BIC CREGBEBB - specifi eke reke-
ning voor het project RDCongo

specifi eke rekening voor het project 
RDCongo. 
We zorgen voor fi nanciële transparantie: onze jaar-
rekeningen worden geauditeerd door Deloitte en 
gepubliceerd bij de Nationale Bank en op de 
websites van Donorinfo, NGO-Open Boek en 
Filanthropie.be
De vereniging is lid van VEF (Vereniging voor 
Ethiek in de Fondsenwerving).

Raad van bestuur :

u  Voorzitter : Jean Rubay, 
Hartchirurg

u  Erevoorzitter : André Vliers, 
Kindercardioloog

u  Vicevoorzitter Robert Elbaum, 
Kinderorthopedische chirurg

u  Secretaris : Jacques Laffi neur, 
Docent Recht

u  Penningmeester : Philippe Masset, 
Bedrijfsbestuurder

u  Bestuurders: 
¬ Dominique Gilson, fi nanciële mediator
¬  Johan Tack, bedrijfsbestuurder 
¬  Walter Torres-Hernandez, 

raadsman in Internationale betrekkingen

Dagelijks bestuur :

® Directrice : Anita Clément de Cléty

®  Financieel beheer : Xavier Poncelet 

®  Kinderen in België en boekhouding : 
Marianne Dandois

®  Communicatie en evenementen : 
Catherine de Pierpont et Geneviève 
Janssen

®  Projectbeheer : 
Lise Vandendriesche et Marianne 
Le Marchand 
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Een kind genezen is het een toekomst 
geven !

Een kind genezen is het een toekomst geven!

Beste vrienden van de Keten van Hoop België,

Ieder jaar ontvangen en opereren we een twaalftal kinderen hier in België. Elk verhaal 
is uniek en onvergetelijk voor ons, voor de gastgezinnen en vooral voor ouders die hun 
kinderen aan ons toevertrouwen. Net als u, zouden we willen dat deze kinderen thuis 
kunnen behandeld worden.

Onze missie gaat verder dan onze grenzen!

Al meer dan 15 jaar organiseert de Keten van Hoop België missies in het buitenland. 
Wat de bestemming ook mag zijn, in Benin, in Rwanda, in de democratische Republiek 
van Congo, in Senegal of in Nicaragua, overal ontmoeten we veel collega’s die allemaal 
staan te popelen om meer en beter te verzorgen. Allemaal geboeid om te leren en kennis 
uit te dragen.

Leren is een dubbelzinnig werkwoord: we leren aan anderen, we leren van anderen. 
Het is een uitwisseling, dat in het middelpunt van deze gedeelde momenten is: we
bieden onze expertise en onze zuidelijke partners brengen ons de kennis van hun 
werkelijkheid.

Het trainen van artsen en paramedici, of van geïnteresseerde jonge artsen in 
pediatrische disciplines, de autoriteiten op de hoogte brengen van onze medische acties 
... dat staat allemaal centraal in onze aanpak.

Aan het eind van 2015, wil ik hulde brengen aan deze jonge generaties van zorgverleners 
die de kans grijpen om de realiteit in hun land te veranderen. Ik dank alle geëngageerde 
vrijwilligers aan mijn zijde. Zij die de overdracht van hun vaardigheden het belangrijkste 
doel van hun betrokkenheid binnen de Keten van Hoop België gemaakt hebben.

Professor Jean Rubay, 
Cardiologisch chirurg aan de UCL

Voorzitter van de Keten van Hoop België
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Hoe bepaalt de Keten van Hoop België op welke 
plaatsen ze missies opstart?

De projecten van de Keten van Hoop België worden  
opgebouwd, in samenwerking met lokale artsen die vaak 
een bijscholing volgden in België, op vraag van de lokale 
bevolking en na analyse van hun medische noden. Deze 
projecten worden toegekend in nauwe samenwerking 
met het ministerie van Volksgezondheid. De constante 
evolutie van onze gezondheidszorg en medisch-chirurgi-
sche technologiëen dragen er toe bij dat de Keten van 
Hoop België en haar partners zich engageren voor lange 
termijn.

In elk land worden kinderen geopereerd, medisch 
personeel opgeleid…

Heel het jaar door nemen een zeventig-tal artsen, chirur-
gen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, techniekers… 
deel aan deze medische en chirurgische missies. Het zijn 
allemaal vrijwilligers, gespecialiseerd in pediatrie, komende 
van verschillende ziekenhuizen in België. 

Allen zijn gedreven om hun kennis te delen, anderen 
op te leiden, anderen te helpen en te verzorgen.

Het essentiële doel is het versterken van de vaardighe-
den van de partners door middel van opleiding en het 

aanleren van gespecialiseerde chirurgische technieken 
gedurende de missies. Tijdens de consultaties, de verga-
deringen, de cursussen en conferenties, is de rode draad 
de overdracht van kennis en know-how. Dit jaar heeft 
de Keten van Hoop België ondersteuning geboden aan  
15 dokters en paramedici voor verschillende opleidingen, 
variërend van 3 tot 24 maanden, in België en in Zuid-Afrika. 
Bij terugkeer naar hun land kunnen deze artsen en het 
verzorgend personeel hun ervaringen en kennis delen 
met de lokale artsen, en hoop geven aan de familie van 
de zieke kinderen.

Maar ook…

Tijdens elke missie doneert de Keten van Hoop België  
medische apparatuur voor pediatrische diensten.  
De combinatie van de medische vaardigheden en de con-
stante evolutie van de technologieën dragen ertoe bij dat 
de lokale teams autonoom worden in het verzorgen van 
complexe pediatrische aandoeningen.

Dankzij de vrijgevigheid van de opdrachtgevers en solida-
riteitsfondsen maken we gespecialiseerde gezondheids-
zorg toegankelijk voor de minst bedeelde onder onsP
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Ver buiten onze grenzen, meer dan 1000 
kinderen geopereerd!

Een grote Keten van Solidariteit!



5

 Bénin

 ± Plaats : Saint Jean de Dieu ziekenhuis, Tanguiéta (Noordwest Benin) 
 ± Specialisaties : Orthopedie en ENT/cervico-faciale 
 ± Ploeg : CHIREC, universitair ziekenhuis Saint-Luc, universitair ziekenhuis Erasme

Het ziekenhuis van Saint Jean de Dieu 
ligt in het uiterste noorden van Benin, en 
ontvangt niet alleen de bevolking van het 
gehele grondgebied, maar ook dat van 
naburige landen. De nood voor medische 
bijstand is hier zeer hoog en talrijke in-
ternationale teams lossen elkaar af. Deze 
zorgen voor een permanente opleiding 
van het verplegend personeel en helpen 
ook de lokale teams voor de behandeling 
van vele patiënten.

De Keten van Hoop België is actief op het 
gebied van orthopedie en ENT. 

In orthopedie, bestaan de teams uit 
chirurgen, anesthesisten en paramedici 

zoals gypsotherapeuten, verpleegsters, 
fysiotherapeuten en technici. De misvor-
mingen zijn aangeboren afwijkingen of, 
vaak, secundair aan trauma’s die slecht 
of niet verzorgd zijn. 

Dit jaar, werden meer dan 60 kinderen 
geopereerd. Speciale aandacht is besteed 
aan de opleiding van het lokale team op 
de “Ponseti”-techniek voor het behande-
len van kinderen geboren met horrelvoet. 
Deze opleiding werd op een praktische 
manier gegeven bij kinderen met deze 
handicap, maar ook op een meer theo-
retische manier via cursussen en didac-
tisch materiaal. 

ENT en cervico-faciale chirurgie zijn 
complex vanwege de vaak lange periode 
tussen het begin van de aandoening en 
de medische of chirurgische behande-
ling. Gezinnen komen in laatste instan-
tie naar het ziekenhuis en de schade is 
dan aanzienlijk. De vereniging wil een 
steunprogramma van bewustzijn voor 
de bevolking oprichten, zodat patiënten 
sneller op raadpleging gaan en in betere 
omstandigheden verzorgd kunnen wor-
den. Tijdens de laatste ENT missie heeft 
het Belgische team een chirurg van de 
Universiteit van Parakou, de tweede Uni-
versiteit van Benin, kunnen trainen.  
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Noémie, bij het terugkeer 
van haar missie: 

“Hier leer je écht een 
eenvoudig iemand te 

zijn, en bescheiden te zijn: 
ik dacht dat ik “rijk” was. Ik 

ben rijker geworden 
aan glimlachen, 
uitwisselingen, 
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 ± Plaats : Kinderziekenuis Albert Royer, Dakar 
 ± Specialisatie : orthopedie
 ± Ploeg : CHU Ambroise Paré – Mons

Of ze nu door geboorte of door een 
ongeval of een infectie zijn ontstaan, 
misvormingen van de ledematen zijn 
vaak pijnlijk, met een groot risico op 
invaliditeit : het opnieuw kunnen gebrui-
ken van de benen of armen is dus altijd 
een wedergeboorte. 
In Dakar, in het kinderziekenhuis Albert 
Royer, is de hulp van onze teams nood-
zakelijk bij het behandelen van kinderen 
met een motorische handicap. Tijdens 
2015 werden 15 kinderen met complexe 
misvormingen geopereerd.

Vanaf 2016 wil de Keten Van Hoop België 
beginnen met een ondersteuningspro-
gramma voor kinderen met een moto-
rische handicap, gebaseerd op een 
preventieve en curatieve aanpak. In dit 
verband, zullen de orthopedische chirur-
gische missies blijven bestaan en zullen 
deze worden versterkt door een oplei-
dingsprogramma voor fysiotherapeuten 
en door de uitwisseling van kennis tus-
sen de specialisten van de subregio’s 
(Senegal, Togo, Benin en Ivoorkust) – 
lees hiervoor het artikel <NGO Europa>.

  Democratische Republiek Congo
 ± Plaats : Ngaliema ziekenhuis en Universitair zienkenhuis, Kinshasa
 ± Specialisatie : cardiologie
 ± Ploeg : Universitair Ziekenhuis, Saint-Luc te Brussel

2015 markeert een jaar vol hoop! 
Inderdaad, het nieuw pediatrisch paviljoen 
bij het Ngaliema ziekenhuis zal officieel 
ingehuldigd worden door de first lady, 
Madame Olive Kabila.
De eerste open hart operaties, die ten 
vroegste begin 2016 worden uitgevoerd, 
bieden een toekomst aan kinderen met 
hartproblemen.
Een hoop voor alle kinderen die kwali-
tatief hoogwaardige zorg vereisen: de  

pediatrische chirurgische ingrepen zullen 
in twee operatie kwartieren uitgevoerd 
worden en de nazorg in een Intensive 
Care Unit die beschikt over de meest 
moderne en performante middelen.
Tijdens dit jaar 2015 hebben we verschil-
lende artsen, verpleegkundigen en tech-
nisch personeel kunnen helpen met hun 
opleiding. Een kinderarts reanimatie 
specialist, twee anesthesisten en een 
Congolese chirurg geselecteerd door de 

Faculteit Geneeskunde van de Universiteit 
van Kinshasa, partner van het project, 
zijn in België voor één jaar opleiding in 
hun respectieve disciplines. Ook blijven 
verschillende artsen, verpleegkundigen 
en technici enkele weken in Zuid-Afrika 
en België om hun kennis te vernieuwen 
en hun vaardigheden te verbeteren. 
Deze dynamische uitwisseling en dit 
opleidingsprogramma zullen worden 
voortgezet in 2016.
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  Rwanda
 ±  Plaats : King Faisal Hospital en Centre Hospitalier 
Universitaire, Kigali

 ± Specialisatie : cardiologie 
 ±  Ploeg : UZ Gent, Universitair Ziekenhuis Saint-Luc 
en Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola te 
Brussel

Amerikaanse, Australische en Belgische 
internationale teams zullen hun actie 
ten voordeel van hartpatiënten in het 
King Faisal Ziekenhuis voortzetten: 
consultaties, operaties en catheterisatie, 
opleidingen, conferenties en cursussen.
Tijdens 2015 werden er missies uitge-
voerd in mei en november. Tijdens deze 
missies heeft het Belgische team de refe-
rentie cardiologen kunnen ondersteu-
nen bij diagnoses, alsook het Rwandese 
team begeleid bij gespecialieerde behan-
delingen. 30 kinderen zijn ook verzorgd 
via chirurgie of catheterisatie. 

Honorine en Justin, reeds 
geopereerd in 2014 en 
2015 in België, werden ook 
terug onderzocht tijdens 
deze missie. Onvergeetelijke momenten 
voor de ouders van deze kinderen die het 
medische team dat hun kind « gered » 
heeft hebben ontmoet, momenten van 
gedeelde vreugde...
Dit jaar is er bijzondere aandacht besteed 
aan de opleiding van de teams van de 
hospitalisatie-eenheden die de kinderen 
begeleiden voor en na hun cardiale ingreep.  
Deze opleiding over hartafwijkingen 

zorgt voor de nauwlettende opvolging 
van kinderen in het ziekenhuis. 
Tijdens deze missies worden er tevens 
vergaderingen met de medische auto-
riteiten van het land georganiseerd om 
hen op de hoogte te brengen van de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van 
cardiale pathologieën van het kind en om 
expertise van specialisten aan te bieden 
voor de ontwikkeling van deze discipline.

IN
 C

E
N

T
R

A
A

L
 A

M
E

R
IK

A

 Nicaragua

 ± Plaats : Kinderziekenhuis Manuel de Jesus Rivera – La Mascota, Managua
 ± Specialisaties : Cardiologie, Orthopedie, Urologie
 ± Ploeg : Universitaire Ziekenhuizen van Saint-Luc en UZ Gent

De Keten van Hoop België zet, in samen-
werking met de Amerikaanse NGO 
Surgeons of Hope, hun missie verder 
in Managua. Tijdens die missies zijn er 
sinds 2001 medische operaties uitge-
voerd bij meer dan 260 kinderen.

Door die regelmatige missies worden er, 
naast de behandeling en zorg van kinde-
ren, ook steeds trainingen gegeven aan 
de lokale teams.

In januari 2015 hebben verschillende 
teams waaronder cardiologen, urologen 
en orthopedisten, zich begeven naar het 

ziekenhuis La Mascota. Dankzij hen wer-
den 47 kinderen met complexe misvor-
mingen geopereerd.

Dokter Francisco Garcia  Serrano, een  
Nicaraguaanse arts, die naar België 
kwam voor een technische opleiding 
in orthopedische chirurgie tijdens het 
academiejaar 2013-2014, hervat bij zijn 
terugkeer zijn dienst binnen de Mas-
cota. Tegenwoordig, verzorgen de lokale 
orthopedisten de meest voorkomende 
orthopedische aandoeningen. De missie 
van 2015 heeft toegestaan om de multi-
disciplinaire teams bij te scholen omtrent 

nieuwe technieken die gebonden zijn aan 
een nieuwe externe fixator, die het moge-
lijk maakt om ledematen te verbeteren 
en te verlengen (ook genoemd de “Taylor 
Spatial Frame”).

In de urologie zijn 15 kinderen geopereerd 
dankzij de nauwe samenwerking met de 
lokale chirurgen. Deze actieve deelname 
van de lokale teams zorgt ervoor dat de 
kennis doorgegeven kan worden omtrent 
chirurgische en endoscopische technie-
ken. Zo kunnen ze complexere misvor-
mingen behandelen en worden ze steeds 
autonomer.

La Mascota verwelkomt internationale 
Amerikaanse en Europese teams. Deze 
missies helpen op de lange termijn artsen 
en diensten van chirurgie, anesthesie,  
reanimatie en kindercardiologie de 
nodige vakkennis in de pediatrische zorg 
op te doen. In januari, tijdens de missie 
van de Keten van Hoop België, werden 
17 kinderen geopereerd en consultaties 
met echografie uitgevoerd, zodat vele 
kinderen met hartproblemen geholpen 
werden.
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Ze heten Jénovic, Béni, Jessy, Schiphra, Honorine,  
Séphora, Danella, Raiysso, Glory, Nolan, Younesse, Jules 
of Jorbin.

Ze zijn tussen 4 maanden en 15 jaar oud. In 2015 kwamen 
zij uit de Democratische Republiek Congo, Rwanda,  
Djibouti, Kameroen of Nicaragua. Allemaal zijn ze gebo-
ren met een ernstige afwijking die, indien niet behandeld, 
hun leven in gevaar zou brengen.

De kinderen die de Keten van Hoop in België verwelkomt 
zijn geweldig.

Zij hebben ons ontroerd door hun kracht, hun bereidheid 
om te vechten, hun moed, hun hoop en hun glimlach 

wanneer ze fysiek en moraal beproefd werden. Dank-
zij de liefdevolle en attentvolle gastgezinnen konden ze 
ontdekken dat ze sterker zijn dan ze dachten. Zij leven 
beter, ze lopen, draaien, eten en spelen…. Het is een ware  
wedergeboorte voor degenen die hun dagelijks bijstaan: 
artsen, het team en de vrijwilligers van de Keten van Hoop,  
gastgezinnen, begeleiders van de Luchtvaart Zonder 
Grenzen. 

De vreugde van de ouders is diep, hun dankbaarheid  
ontzettend : ze moesten hun kind ver, ver weg  laten gaan 
voor een risicovolle operatie, en ze krijgen het terug in 
volledige gezondheid. Een kind dat nooit meer een last, 
maar een geluk zal zijn.

“We kijken elkaar aan…ik voel 
dat er zoveel emoties met 
elkaar botsen op dat moment 
bij Raiysso: angst naar het 
onbekende, maar ook hoop 
naar de toekomst toe…”

D.D., vrijwilliger Piloten zonder 
Grenzen
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Na het nauwgezet leren tijdens de missies, moeten de artsen 
en het paramedisch personeel zich inzetten voor een meer  
gespecialiseerde opleiding op lange termijn als ze ook zelf-
standig de teugels in handen willen nemen voor de pediatrische 
geneeskunde binnen hun diensten van het ziekenhuis. 

Sinds september 2014 is er een Congolese kinderarts die zich 
inzet voor een specialisatie in reanimatie en kindercardio-
logie. In september 2015 werd zij versterkt door drie andere 
Congolese artsen voor anesthesie en chirurgie. Ze zijn allen in 
het bezit van een academische opleiding van het universitair 
ziekenhuis Saint-Luc te Brussel.  Een technische deskundige 
heeft, dankzij een 2 maand durend verblijf, zijn kennis kunnen 
bijwerken om voor het onderhoud te zorgen van de nieuwe 
installaties in het Paviljoen van reanimatie en kinderchirurgie 
van Kinshasa waarvan de opstart wordt verwacht in het eerste 
trimester van 2016. 

DEZE ENKELE FOTO’S EN TEKSTEN ZIJN SLECHTS  

EEN KLEIN VOORBEELD VAN DIT MOOIE, MENSELIJKE 

AVONTUUR, EN HET MEEST KOSTBARE GESCHENK VAN ALLE:  

DE GEZONDHEID, HET LEVEN!

Tekening van Jessy : “Mijn hart,  
nu is het helemaal tevreden!”

Congolees team  
in opleiding in België

Dit is het begin van een nieuw humanitair avontuur met 
een krachtige transmissie van Noord naar Zuid, Zuid naar 
Noord, mensen tot mensen, met een gemeenschappelijk 
doel voor ogen: het recht geven aan alle kinderen in de 
wereld om verzorgd en genezen te worden.
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Omdat ‘Eendracht macht maakt’, heeft de Keten van 
Hoop België besloten om samen te werken met andere 
zusterverenigingen uit de buurlanden die dezelfde missie 
hebben, te weten de steun aan ontwikkelingslanden . Ze 
zetten een aanbod van gespecialiseerde medische zorg 
op voor kinderen en meer in het algemeen, voor de 
mensen die er geen toegang toe hebben.

In januari 2015 is er de NGO “Chaîne de l’Espoir- Chain 
of Hope Europe” opgericht tussen La Chaîne de l’Espoir 
Frankrijk, Keten van Hoop België, Duitsland en Bambini 
cardiopatici nel Mondo in Italië. Door het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke projecten zullen de NGO’s de 
kinderen een betere toegang tot medische en chirur-
gische zorg kunnen geven.

Het doel van de internationale associatie “Chaîne de 
l’Espoir-Chain of Hope– Europe” is het hergroeperen 
van acties, fondsenwerving en Europa-brede communi-
catie om de effi ciëntie en de zichtbaarheid te verbeteren. 
Volgens dezelfde principes en humanitaire waarden die 
haar leden aanhouden, werkt dit  medische en chirur-
gische netwerk in de volgende gebieden:

´  Beschikbaar maken van de menselijke middelen 
om op korte tot middellange termijn de plaatselij-
ke experts op te leiden ;

´  Bundeling van vaardigheden en middelen 
voor de realisatie van nieuwe projecten ;

´  Bundeling van de expertise van elk van de 
verenigingen om de ervaring en know-how  te 
kapitaliseren ;

´  Bekomen van een gezamenlijke strategie voor 
het sensibiliseren van de geldschieters en de 
autoriteiten.

De eerste twee projecten zijn gestart in 2015. Het eerste 
project heeft betrekking op de uitvoering van een oplei-
dingsprogramma in de cardiologie en de pediatrische 
afdelingen hartchirurgie in Senegal. Het tweede project 
is een voorstel voor academische steun aan de overheid 
van Benin, Senegal, Togo, Ivoorkust en Guinee Conakry 
door de oprichting van een gespecialiseerd diploma 
(DES) van kwaliteit in pediatrische chirurgie.

De aanbevolen opleidingen in het kader van de DES zul-
len een bevordering van gegevensuitwisseling tussen 
West-Afrikaanse deskundigen toelaten en zijn in eerste 
instantie vooral gericht op orthopedische en viscerale 
chirurgie.

Keten van Hoop/ Chain of Hope - Europe
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Uw vrijgevigheid en steun laten ons toe om onze 
acties verder te zetten!

We helpen zoveel kinderen mogelijk, dankzij het engagement van onze medische vrijwilligers, en een nauwe controle 
van onze kosten. Sommige kosten zijn nochtans niet te vermijden: aankoop van medische en chirurgische materiaal, 
geneesmiddelen, reiskosten, maar ook studiebeurzen, verblijfkosten voor kinderen in België…

Een gift doen aan Keten Van Hoop België, is het leven van kinderen redden, maar ook de duurzame ontwikkeling van 
gezondheidszorg ondersteunen.

Elke gift, klein of groot, is dan ook belangrijk!

Met jullie steun, kunnen we méér 
kinderen redden!

Iedere jaarlijkse gift van minstens €40 geeft recht op een 
fi scaal attest.

Met en maandelijkse gift vanaf €3,5/maand krijgt u al 
een fi scaal attest en helpt u ons beter in te plannen naar 
de toekomst toe.

BELFIUS BE 28 0882 1265 5620  - BIC GKCCBEBB
ING BE 90 3300 6235 9132   - BIC BBRUBEBB
CBC  BE 58 7320 3232 3279   - BIC CREGBEBB

Zelf iets doen!

 ± Wenst u op een volwaardige manier uw tijd en 
vaardigheden te investeren, activiteiten op te starten 
ten gunste van Keten van Hoop in uw eigen regio? 
Het kan allemaal!

 ± Bent u sportief? Ga dan voor een persoonlijke 
uitdaging, en laat u sponsoren door vrienden, fami-
lie en collega’s. Er zijn verschillende mogelijkheden 
(20 kms van Brussel, crowdfunding).

 ± Als bedrijf wenst u Social Responsability verder te 
ontwikkelen? We bedenken graag acties op maat, die 
bij jullie waarden en doelstellingen passen.

Neem nog vandaag contact op : 
events@keten-hoop.be - 02/764 20 60

Via een schenking of een legaat red u het leven van kinderen en draagt u bij tot de continuiteit 
van onze acties ten voordele van kinderen overal ter wereld.

Persoonlijke advies: Anita Clément, Xavier Poncelet
info@keten-hoop.be, 02/764 20 60

Een testament 
met hart en ziel!




