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Ontbijt tvv “We Social Movements” 
(vroegere wereldsolidariteit ) 

Zondag 19 februari 2023 
 

KWB Witgoor gelooft in “We Social Movements“ en organiseert voor de 12de keer een ontbijt voor het goede doel 
welke we dit jaar opnieuw via levering aan huis zullen organiseren!  
 
Een deel van de opbrengst zal tevens geschonken worden aan Woonhuis De Hei in Dessel. 
 
Je kan enkel bestellen door onderstaande strook ingevuld te bezorgen bij onderstaande wijkmeesters of via 
kwb.witgoor@hotmail.com  
 

Creemers Tony:     Strunkelstraat  18     tel : 0497/85 31 00 
Sannen Fons:          Kerkstraat 20            tel : 0497/23 33 89  
Heymans Patrick:  Kampenstraat 27      tel : 0499/74 53 92  
Van Looy Frans:     Kampenstraat 12      tel : 0476/09 09 78  
Dominicus Koen:   Kerkstraat 2               tel : 0471/86 24 86 

 
Je bestelling is pas in orde nadat het bedrag overgeschreven is op de KWB rekening - BE27 7875 5282 3773 - met 
vermelding van WSM ontbijt + naam waarop de bestelling gebeurd is. 
Je kan ook een fles bubbels mee bestellen aan 12,00 € per fles (mee te vermelden op de bestelstrook).  
 
De levering van de ontbijtpakketten zal gebeuren vanaf 8u30. 
 
Bestelling WSM Ontbijt  
Binnen brengen bij bovengenoemde wijkmeesters of via kwb.witgoor@hotmail.com en overschrijven vóór 9 februari 
2023 met juiste info. 
 
Naam :         ……………………………………………………………………… 
Telefoonnr :  ……………………………………………………………………… 
Leveradres :   ……………………………………………………………………… 
Mailadres :  ………………………………………………………………………            
 
………. Volwassen aan 18,00 € =   …………………………………      
……….  kinderen aan 12,00 € =                …………………………………     ( kinderen tot en met 12 jaar ) 
 
……….    fles bubbels  aan 12,00 € =   ………………………………… 

 
TOTAAL:     ………………………………… 
 

Na 9 februari 2023 worden geen bestellingen meer aanvaard! 
 
Onze KWB-leden kunnen ook hun bon mee inleveren bij overhandigen van de bestelstrook en afhouden van de 
overschrijving. 
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Ontbijt tvv ‘We Social Movements’  
 
Volwassenen ontbijt 18,00 € p/p                  Kinderontbijt 12,00 € p/p 
 
3 Pistolets                 2 sandwiches 
1 Croissant        1 Donut  
3 Mini koffiekoekjes                   2 Mini koffiekoekje 
Boter/confituur/choco       Boter/confituur/choco 
Kaas/hesp/salami       Samsonworst/salami/babybelkaas 
Slaatje         Minicornflakes  
Yoghurt         Yoghurt 
Spek        Spek 
Ei (zelf te koken of bakken )                              Ei (zelf te koken of bakken ) 
Fruitsap        Fruitsap /Chocomelk 
Koffiesticks /thee      Koffiesticks /thee 
Melk/suiker       Melk/suiker 
 
Extra optie fles Cava 12,00 € 

 
 
Via KWB Witgoor willen we alle mensen de kans geven om deze actie te steunen om zo ook de mensen in het 
zuiden meer kansen op een beter bestaan te geven. 

 
WSM is reeds jaren de nieuwe naam van Wereldsolidariteit en betekent WE SOCIAL MOVEMENTS. 
We zijn actief in 24 landen in Afrika, Azië, Latijns Amerika en België  en proberen samen met een honderdtal 
organisaties zoals vakbonden, vrouwen-, jeugd-, of ouderenorganisaties te strijden voor o.a.  :  

           -   Een leefbaar loon voor de vrouwen die onze kleding maken in Bangladesh 
           -   Betaalbare gezondheidszorg voor boeren in Mali 
           -  Een veilige werkplek voor minderjarigen in de Democratische republiek Congo. 
 

Dit is een kleine greep waarvoor WSM staat. Als u meer wil weten over de ngo kan je altijd de website 
raadplegen. 
 
Niet vergeten te vermelden bij bestelling  
 

           naam + juiste (evt. lever) adres + telefoonnummer en mailadres 
           ook aantal volwassen- en/of kinderontbijten zeker niet vergeten !! 
  
           Je kan ook een fles bubbels mee bestellen aan 12,00 € per fles (mee vermelden op bestelstrook ) 

 
  
 

Denk aan je KWB bon !!! 
 

 

 

 


