
• KAV Sint-Bavo in Wilrijk 
Op dinsdag 4 december 2007 nodigde KAV Sint-Bavo de voorzitter en ondervoorzitter van 
Centro Andino vzw uit om te praten over hun jarenlange samenwerking met de 
Andesvolkeren. 
 
 
• KWB in ’t Klapstoeltje in Hoboken 
In oktober 2006 werden de voorzitter Ludo Van Dyck en ondervoorzitter Maurice Demblon 
van Centro Andino uitgenodigd door KWB om op een avond hun leden te komen informeren 
over de projecten van de vzw. Op die uitnodiging werd graag ingegaan. De lezing werd 
opgeluisterd door de diavoorstelling van Maurice Demblon, die met zorg de foto’s 
selecteerde. 
 
 
• 11 juliviering 2006: infomarkt in Wilrijk 
Naar aanleiding van de inhuldiging van het nieuwe plein aan de Sint-Bavokerk in de Sint-
Bavostraat in Wilrijk, organiseerde het district een welkomsbeurs voor de nieuwe inwoners. 
De verschillende verenigingen in Wilrijk kregen de gelegenheid om zich aan hen voor te 
stellen. 
 

  
 

Op onze infostand kregen de nieuwe bewoners van Wilrijk de gelegenheid meer over de 
verschillende projecten van Centro Andino vzw. 

 
 
• UIA 2005 
In 2005 hield de Rotary Club Voorkempen op het terrein van de UIA een infobeurs voor de 
nieuwe bewoners van het district. Daar kregen ze een overzicht van het verenigingsleven in 
Wilrijk.  
 
 
• Eigen vergadering 2004 
Om de neuzen van alle C/A medewerkers in dezelfde richting te krijgen, besliste het bestuur 
om een gezellig samenzijn te organiseren op 16 oktober 2004 in het parochiecentrum van St.-
Bavo te Wilrijk. Meer dan 50 geïnteresseerden kwamen hierop af. 
 
 



 
• Fiesta La Paz 
In het Steytelinckpark in Wilrijk hield het ACV in samenwerking met Wereldsolidariteit twee 
opeenvolgende jaren een Fiesta La Paz. Op het podium speelde enkele bandjes en rondom 
stonden allerlei kraampjes van de verschillende verenigingen die Wilrijk telt. Het geeft hen de 
gelegenheid mensen te informeren over de organisatie en hen uit te leggen waarvoor ze 
staan.Hierop mocht Centro Andino niet ontbreken! Bovendien leren we hen een pisco sour 
kennen. En wie er eenmaal eentje heeft geproefd, komt gegarandeerd terug!  

 

  
 

Fiesta La Paz, zomer 2004. Voorzitter Ludo Van Dyck en zijn vrouw, Lieve Cuyvers, vertellen 
omstanders graag over de organisatie waarvoor ze zich al decennia inzetten. 

 
 
• Agalev-feest 2002 
Ondanks het niet-politieke en niet-religieuze karakter van de vzw ging Centro Andino met 
plezier in op de uitnodiging om het Paraguayaanse project Pa’I Puku voor te stellen aan het 
brede publiek. Naast het educatieve aspect, kon er ook worden genoten van animatie en de 
Zuid-Amerikaanse keuken. 
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