EURO-CHILDREN
Driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni
Jaargang 61 – 2019 nr. 2
Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X – P308750

Euro-Children VZW
Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken
Tel: +32 495 67 82 37

MINSK
Lieve Euro-Children-fans,
Ja, zo mogen we jullie toch noemen. Mensen die ons blijven steunen, volgen, liken en geïnteresseerd zijn in onze werking. Een
vereniging die kinderen vanuit minder kansrijke gebieden eventjes weghaalt uit hun dagdagelijkse leven en hun 3 weken in
gastvrije gezinnen laat verblijven in ons toch wel goed Vlaanderen. Ja, eigenlijk hebben we het hier goed. Uiteraard kan veel
beter en is niet alles zoals het moet, maar als we eerlijk zijn en ons bestaan vergelijken met dit in andere landen, ja dan hebben
we het meer dan goed. Zeker als je situaties onder de loop neemt in Wit-Rusland. In ons vorig tijdschrift hebben we jullie wat
duiding gegeven over het leven van vandaag in dit land, slechts 1800km van ons kantoortje in Antwerpen vandaan! Daar is het
leven van een kind niet zo zorgeloos en verwent als hier (toch voor de meerderheid van bij ons). Wil je deze tekstinhoud nog
eens herlezen of kwam je er toen niet toe, kijk dan op onze vernieuwde website https://www.euro-children.be/belarus.asp.
Ook dit jaar verwachten we een (klein) aantal kinderen uit Belarus. Nu ja, dat hopen we toch. Zoals jullie zich vermoedelijk nog
herinneren beleefden we vorig jaar, enkele dagen voor de vertrekdag van deze kinderen naar onze gastgezinnen, bange
bibberdagen daar bleek dat de documenten voor deze groep niet in orde waren. De aangestelde verantwoordelijke van Caritas
Belarus had fouten begaan waardoor de ambassade niet de noodzakelijke papieren per kind kon opstellen. Samen met deze
mensen ter plaatse hebben we hemel en aarde verzet en kon, mits herboeking van de vliegtickets, deze groep een week later
aankomen op de luchthaven van Eindhoven. Oef. Het zalige zomerweer en de warme ontvangst door onze gastouders van deze
Euro-Children deed de onaangename start gelukkig snel vergeten.
Toch hebben we wat angst voor de nakende vakantie. Waarom? Wel, steeds rond de jaarwisseling starten we onze
communicatie op met Caritas Belarus voor de komende zomer. En wat bleek, dit liep niet goed. Mails werden niet beantwoord
en onze Engelstalige contacten bleken niet meer te werken in deze dienst. Ook telefonisch kregen we steeds Wit-Russische
personen aan de lijn. Ja, en dat lukt ons niet. Ten einde raad hebben we ons tot Caritas Vlaanderen gericht. U weet, wij werken
samen en kunnen op hun hulp rekenen. Bruno Aerts is niet alleen de voorzitter, maar onze alarmbel en hij bracht ons in contact
met Dominic Verhoeven, de directeur. Dominic heeft banden met deze buitenlandse Caritaswerkingen en heeft zo vele
inspanningen gedaan om ons hierbij te helpen. Daar de werking in Belarus niet echt actief is en zij deze taak niet meer verder
wensen op te nemen, is Dominic gaan aankloppen bij Caritas Minsk. Deze plaatselijke zetel in de hoofdstad is bereid om de
samenwerking verder te zetten. Gelukkig. Dit is uiteraard voor hen een nieuwe opdracht en houdt niet alleen in dat zij kinderen
selecteren, contacteren, huisbezoeken afleggen, maar ook de administratieve rompslomp regelen, zoals met de ambassade, en
de plaatselijk transporten bij het vertrek en aankomst regelen. Tevens dient hiervoor een begeleider aangesteld om mee over te
komen tijdens deze vakantieweken. Je ziet, het is niet zomaar iets dat op 1,2,3 kan geregeld worden. Door deze situatie heeft
alles vertraging opgelopen en zijn we nog niet zeker van de juiste periode wanneer onze kinderen zullen overkomen. Uiteraard
doen we alles om dit te bespoedigen, maar hangen in deze fase uiteraard af van de mensen van Caritas Minsk. Niettegenstaande
deze onzekere situatie, zijn we dankbaar dat deze Caritas-werking ons wil bijstaan. Deze overdracht had nooit gelukt dank zij
Bruno en niet in het minst Dominic. Meerdere keren hebben we hem gemaild, gebeld, ge-sms’t daar we dit graag opgelost
wensen te zien. Sorry, Dominic voor ons aandringen (bijna stalken), maar we zijn we meer dan dankbaar. Hopelijk kunnen de
medewerkers van Minsk alles tijdig regelen. Je ziet, mensen, het Belarus-verhaal is nog niet af. Maar we houden jullie op de
hoogte. Volg ons op Facebook en je leest het vervolg…

https://www.euro-children.be/
Hij is er... ONZE NIEUWE WEBSTEK!!!
Neem alvast een kijkje door te klikken op de blauwe knop 'Meer informatie'.
Ja, dit was de aankondiging op onze FB-tijdlijn. Fier en tevreden konden we (eindelijk) onze vernieuwde site aankondigen. Het
was al een tweetal jaren dat we de intentie hadden om onze webstek te vernieuwen. Maar, dit kost ofwel geld - en wij gaan
graag zuinig om met de centen die we mogen ontvangen of verdienen bij een actie – of je moet de tijd gunnen aan een ITvrijwilliger om deze toch specifieke taak op te nemen. Jo had deze opdracht op zich genomen en we hadden met ons team al
samengewerkt om teksten te vernieuwen, te verbeteren zodat hij dit technisch kon uitvoeren. Maar na een aantal maanden
bleek dit voor Jo niet meer te lukken om gezondheidsredenen. Uiteraard gaat de gezondheid van een vrijwilliger boven alles,
maar zaten we hierdoor terug bij af. Gezien ons streefdoel 2019 was, wilden we, al was het nu met vertraging, hoe dan ook dat
de webstek snel een nieuw imago kreeg. En, toen dachten we opeens aan onze gastouders, Marleen en Danny. Zij zijn sinds
jaren gastgezin en Danny is…. IT’er. Dus hebben we hen aangesproken en sneller dan we konden hopen hadden we met z’n allen
vergadering bij hen thuis om alles door te nemen. Danny noteerde onze wensen, we stuurden onze teksten, foto’s en bestanden
door en, enkele weken later was deze klus geklaard. We hoeven jullie niet te vertellen dat we meer dan gelukkig waren dat, wat
we plots niet meer als haalbaar zagen, toch in orde kwam. DANKJEWEL, Danny, om je zomaar vrij en gewillig in te zetten voor
Euro-Children. Niet alleen gooide je onze vereniging op het net, je bent er steeds om ons technisch bij te staan (en ja, we zijn
analfabeet in computeren) als we in de knoei zitten en de berichten, na een mailtje of belletje, aan te passen en de agenda te
updaten. Oprecht en gemeend: DANK!

ONTHAALBIJRAGE
Sinds jaar en dag betaalt elk gastgezin een onthaalbijdrage. Dit is de enige persoonlijke bijdrage die wij hen per werkjaar
aanrekenen en wijzigt niet wanneer er meerdere kinderen in 1 gezin worden opgenomen. Alle andere kosten dragen we zelf en
verzamelen we door giften, activiteiten, evenementen, verkoop enz. Gezien onze gastgezinnen deze kinderen kosteloos
opnemen in hun gezin, hebben wij beslist om de onthaalbijdrage vanaf deze zomer te verlagen naar €25. Het is niet eenvoudig
vandaag om gastgezinnen te vinden en het aantal daalt, spijtig genoeg, ieder jaar. Zo hopen we dat deze financiële toegeving,
ook een stimulans kan zijn om zich toch als kandidaat-gastgezin aan te bieden.

PAASVERKOOP
Ook anno 2019 was de plantjesverkoop een groot succes tijdens het
Paasweekend in de Duffelse parochies Sint-Franciscus van Sales,
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil & Sint-Martinus.
Zonnig weer, veel volk in de mooie paasvieringen met aansluitend
zelfs 2 recepties buiten en 1 binnen.
Het was meevieren en nadien genieten en mede daardoor was
iedereen in een opperbeste stemming.
Onze narcissen - in tuinen en parken al lang uitgebloeid - beloofden
een rijke bloei. De millionbells waren klaar om te planten.
De parochianen kochten met de glimlach.

Hartelijk dank voor het warme welkom aan de parochieteams, de enthousiaste vrijwilligers, de gulle sponsors parochianen en
natuurlijk ook voor de logistieke steun aan Nicole, Kris, Rita, Paula en Clement.
Dank ook aan Marc Pairon van Boeketmobiel en Gert voor de mooie planten die ze mee sponsorden.
Onze verkoop bracht €894,50 op!!
Namens Euro-Children 🤗🤭👌👏

INFO/ONTMOETINGSDAVOND
Zaterdag 25 mei 2019 – 17u. Misschien zag je ook onze uitnodiging passeren op Facebook of kreeg je een mailtje toegestuurd als
gastouder. Dit was inderdaad de avond die we hadden geprikt om (nieuwe) gastgezinnen te ontvangen in de KIOSK-gebouwen te
Hoboken, waar we ook ons kantoortje hebben. Een moment om naar ons toe te komen en even te praten over hoe het gaat met
jullie gastkind, ervaringen uit te wisselen en wat info te ontvangen over onze werking met uiteraard antwoorden bieden op
vragen die onze nieuwe gastouders bezig houden.
Aan de hand van het gezelschapsspel en met wat situatievragen – en een kopje koffie -probeerden we elkaar wat (beter) te
leren kennen. Dan een PowerPoint met info over onze VZW en zijn jarenlange werking, wat eigentijdse wist-je-datjes en tips om
dan na te praten en verhalen te delen bij een hotdog en een pintje. En als iedereen spontaan helpt bij het opruimen, afwassen
(nu ja, meeste kon wel in de vaatwasser), dan kan je dit zeker als geslaagd en gezellig benoemen. Meer moest dat niet zijn.
Het was fijn om even samen te zijn. Dankjewel, Marleen & Ludwig, Iris, ?????, Karel, Ilse & Ann.

SAFE THE DATES
•

Zondag 14/07/2019: Familiedag – alle gastgezinnen ontvangen later meerdere info en details over deze gezellige uitstap

•

Vrijdag 26/07 & zaterdag 10/08/2019: Avondmarkt (17u-21u), Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol – je vind er
onze vrijwilligers Lucienne & Sandra, zoals ieder jaar, met hun promotiestand en spelletjeskraam
Zaterdag 16/11/2019: 15de Euro-Children-Quiz, Bibliotheek te Duffel – meer info zal je lezen in het volgende tijdschrift.

•

M ET T RO O PE R E N G R AT I S G O E D E DO EL EN ST E U N EN
K AN O O K J IJ D E K AS V AN E U RO - CH ILD R E N S PI JZ E N,
ZO ND E R € 1 E XT R A U IT T E G E V EN

https://trooper.be/eurochildren

https://gratisdoelensteunen.nl/p/789/euro-children-vzw

GEEN SUBSIDIES
Reiskosten, verzekering, algemene werkingskosten, tijdschrift
Neen, wij ontvangen geen subsidies waardoor het ieder jaar een opgave is om de nodige centen bijeen te verzamelen om onze
werkingskosten te dekken. Wat dit zijn?
De reiskosten voor de kinderen en de tijdelijke verzekering nemen een ganse brok uit ons budget. Gelukkig kunnen wij onze
kantoor- en administratieve kosten beperken daar wij met onbezoldigde vrijwilligers deze werking draaiende houden en we het
geluk hebben onderdak te krijgen bij de VZW Kiosk in Hoboken die ons een kantoortje met de nodige warmte, voorzieningen en
collegiale gezelligheid aanbiedt. Wij zijn hen hiervoor heel oprecht dankbaar.
Ook het drukken en verzenden van ons driemaandelijks tijdschrift heeft een prijskaartje, maar dit is voor ons een belangrijk
gegeven. Kontakten blijven onderhouden met onze sympathisanten, onze weldoeners, onze gastgezinnen van toen en nu. Zo
houden we de Euro-Children-band sterk. Niet iedereen is actief op Facebook, dus onderhouden we op die wijze het 'vriend-zijn'
met de papieren versie om te vertellen hoe het met ons, onze gastgezinnen én onze gastkinderen gaat en wat er is gebeurd de
voorbije maanden of wat de toekomst zal brengen.
Een andere kost zijn het drukken van folders, affiches (al is dit vandaag beperkt) en wat promotie voeren.
Giften & Legaten
U begrijpt dat wij bijzonder dankbaar zijn en ons letterlijk gesteund voelen door onze trouwe weldoeners, mensen,
gemeenschappen, bedrijven die ons jaarlijks trouw blijven sponsoren. DANKJEWEL!
Ook mochten we reeds genieten van een legaat. Zoals je weet een ’testamentaire making’ waarbij onze vereniging Euro-Children
word vermeld als goed doel om een som geld te ontvangen bij de erfenis. Legaten zijn een soort schenkingen via uw testament.
En dit was voor ons uiteraard een fijne financiële boost en geeft de schenker of liever de erfgenamen ook het voordeel van een
verlaagd tarief in successierechten. Een toegeving en stimulans vanuit de Vlaamse overheid.
Wil je meer weten, vraag gratis advies bij uw notaris of google even op het wereldwijde net:
https://belastingen.vlaanderen.be/verlaagd-tarief-voor-legaten-aan-goede-doelen-overheden-ea

EEN STEENTJE BIJDRAGEN…
Binnenkort komen de kinderen eraan en staan we voor onze grootste uitgaven, de transportkosten voor het verblijf van deze
gastkinderen. Ook willen we alle gezinnen, waarvan een kind (zolang hij/zij studeert en in het verleden via Euro-Children op
vakantie kwam) hierin tegemoetkomen bij een persoonlijke uitnodiging. Uiteraard zal deze tussenkomst voor het transport nooit
de kostprijs die wij aan een ticket voor onze kinderen in groep betalen, overschrijden.

Mogen wij ook op uw steun rekenen?
Voor een bijdrage mét fiscaal attest (vanaf €40/jaar):
BE80 7765 9023 3377
Caritas-Hulpbetoon VZW, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel
mededeling 'project 8007 Euro-Children'

Voor een bijdrage zonder fiscaal attest:
BE76 4097 5515 0195
Euro-Children VZW, Kloosterstraat 141 te 2660 Hoboken
vzw Euro-Children komt in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon. Voor giften die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377
van vzw Caritas Hulpbetoon - Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel - worden gestort, met als mededeling ‘project nr. 8007 Euro-Children’ en die 40
€ of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw.

Euro-Children vzw - Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken
Ondernemingsnummer: 409 257 747
info@euro-children.be (NIEUW mailadres!)

verantwoordelijke uitgever: Karel Vermeulen
Tel: +32 495 67 82 37
https://www.euro-children.be

