Dag lieve mensen,
Hier een tussentijdse nieuwsbrief, omdat we graag wat spannende momenten met jullie
willen delen...
Al een zestal jaar bezoeken we Portugal om de zes weken. We hebben er vorig jaar in
September ook een Tempel van de liefde geopend in de stad van de liefde, Alcobaca. Daar
worden workshops en cursussen gegeven, alsook voor de eerste keer deze zomer een retreat.
Een viertal maanden geleden werd ik door Aartsengel Michael naar een magische plek
gebracht zo’n 6 km van Alcobaca. Het gaat om een heel bijzonder bos, waar duizenden jaren
geleden zeker Priesteressen samen rituelen deden voor Moeder Aarde. Bij het bos is ook een
huisje en er zijn ook 2 bronnen. Hij gaf me aan dat dit een plek zou worden waar we
universeel zouden gaan werken met Moeder Aarde.
Met onze VZW “als ik kon toveren” zouden we dit bos met huisje graag aankopen, zodat we
daar mensen, groot en klein zouden kunnen laten genieten van het verblijven in een
paralelle wereld van magie, rust en sereniteit met de verborgen werelden. We zouden ook
aan hippotherapie doen.
We zijn dus nu dringend op zoek naar mensen die ons op de een of andere manier willen
helpen om het bedrag van de aankoop bijeen te krijgen.
Het gaat om 67500 euro. Dit zou de VZW als lening kunnen aangaan, met de gebruikelijke
rente van de bank. We zijn ook met de bank in Portugal bezig...

We zouden het uiteraard ook op prijs stellen indien er mensen zijn die hun groot hart tonen
en wat zouden kunnen schenken aan onze VZW...alle hulp is welkom. Ook wat helpende
handen zijn meer dan welkom, om zowel in Belgie als in Portugal te helpen schilderen, bos
opruimen, inrichten...
Wat we verdienen met de sprays, Aphrodite, cursussen wordt ook hiervoor ingezet.
Het is de bedoeling om zowel in Portugal als in Anzegem te blijven werken. De Tempel in
Anzegem zal veel meer opengezet worden voor nieuwe activiteiten...de andere cursussen
blijven gewoon bestaan. Nieuwe medewerkers zijn meer dan welkom. zowel voor Belgie als
Portugal.
We kijken ernaar uit jullie reactie te horen...en weet...er is maar een woord...LOVE...en Let’s
heal the world together...
Liefdevolle zegeningen,
Lieveke en Sjaak
Je kan ons telefonisch bereiken op 0498/042493 of mail lieveke_volcke @hotmail.com of via
messenger, facebook, Lieveke Volcke
PS Voor schenkingen kan je naar onze website gaan en onderaan op de home pagina het
icoontje “Doneren” indrukken.

