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EEN SPANNEND VOORSPEL, EEN GESLAAGDE VAKANTIE!
Beste gastgezinnen en sympathisanten,
Inderdaad, zo kunnen we de editie 2019 wel omschrijven: een spannend voorspel, een geslaagde vakantie!
Zoals jullie in ons vorig tijdschrift konden lezen, wou Caritas Belarus onze samenwerking stopzetten en konden we, gelukkig en
dank zij de snelle en diplomatieke tussenkomst van directeur Dominic Verhoeven van Caritas Vlaanderen, terecht bij hun
collega’s van Caritas Minsk. Dit was begin mei. Na gesprekken en goed overwegen, kregen we van Minsk op 10 juni de
definitieve bevestiging tot samenwerking. U begrijpt dat een grote ontladingszucht onze eerste reactie was. Oef! Het komt goed.
Nu diende Caritas snel te handelen gezien we in tijdsnood kwamen voor de administratieve regelingen bij het vertrek van onze
kinderen deze zomer. Er moet ’t een en ’t ander geregeld worden in een land als Belarus. In de ontvangen mail van Olga, onze
nieuwe contactpersoon van Caritas Minsk, lazen we op die dag (uiteraard vrij vertaald):
…En het allerbelangrijkste: ik heb de Duitse ambassade gebeld. De aanvraag voor de visumafdeling van de Duitse ambassade
Minsk kan pas eind juni worden ingediend. Het is vakantietijd, dus alle medewerkers zijn bezet. Om een afspraak te boeken, heb
ik dringend de data nodig van de reis naar België (van ... tot ...). In de regel vereisen de diplomatieke missies tussen twee en tien
werkdagen om te beslissen over een aanvraag voor een visum voor kort verblijf. Dit betekent dat de kinderreis naar België pas op
15 juli kan plaatsvinden.
Dit had tot gevolg dat we de aankomstdatum van 1 juli dienden te wijzigen. Onmiddellijk hebben we onze gastouders
gecontacteerd want deze verschuiving heeft voor hen uiteraard ook invloed. Werkende ouders dienen hun werkuren of
(vakantie)plannen te wijzigen of andere praktische zaken te bekijken. Gelukkig hadden onze ouders, zoals altijd, begrip voor
deze overmacht en konden we ons akkoord aan Minsk doorgeven. Tickets werden alvast geboekt en iedereen kon nu eindelijke
starten met wat (gewijzigde) vakantieplanning. Ook diende de opvang van de begeleidster herbekeken. Zoals we jullie reeds
vertelden, eist Belarus dat er een aangestelde meereist met de kinderen. Dit bleek een Katarina (tiens) te zijn. Door deze
datawijziging was het voor onze voorzitter Karel niet mogelijk haar de totale verblijftijd op te vangen. Ook hij had met zijn gezin
een vakantie gepland, na de normale verblijfperiode. Maar, het werd snel duidelijk dat Katarina ook bij vrijwilligster Ilse & Ann
mocht logeren zodat haar Vlaams verblijf een gevarieerde vakantie werd in de steden Antwerpen, Leuven en Gent. Je zou voor
minder content zijn.
Toch bleef het nog bang afwachten of alles tijdig rond zou zijn. Het was pas op 8 juli (dus net 1 week voor de geplande aankomst
van onze kinderen!!) dat Karel ons doorstuurde: Ik heb vandaag bericht gekregen van Olga dat iedereen zijn visum heeft. Hold
your fingers crossed for the next days! SPA-NNEND!! Oh, Belarus, wat bezorg jij ons toch steeds bange bibberdagen. Maar ook
dit jaar, eind goed, al goed. En ja, het was goed, super goed. In alle gezinnen werd het een fijn samenzijn en met de gezinnen
hebben we heel sterke contacten. De Euro-Children-familie is niet zo groot meer, maar zo sterk verbonden. In ons tijdschrift lees
je hierna alvast wat we bedoelen. Dank ook aan jou, lieve lezer, om deel uit te maken van deze Euro-Children-familie. We
zouden het fijn vinden als je jou laat horen, geef jouw verhaal met een mailtje of vertel ons jouw verbondenheid op Facebook.
Dit doet steeds deugd. Een knipoog!
Het bestuur.

EEN GASTOUDER VERTELT
Ieder gastgezin heeft zijn eigen verhaal met zijn gastkind en elk legt zijn eigen parcour af, nu en in de toekomst. Het is een beetje
als het leven zelf, of met de geboorte van een kind. Elk gezin leeft anders, elk legt zijn eigen traject af, elk op z’n eigen manier. En
da’s net zo uniek en mooi.
Na de zomer proberen we steeds gastouders aan te spreken om hun verhaal neer te pennen en te delen met anderen via ons
tijdschrift. Dit jaar kwamen we bij Marleen en Ludwig terecht, 2 jong gepensioneerde en heel hippe grootouders uit Moerkerke.
Je zal het merken, het is geen verbloemde maar een realistische getuigenis, die je toch wel raakt. Dank Marleen, voor deze
mooie verwoording!
Reeds van vroeger verlangde ik ernaar om een kindje in huis te halen die het thuis niet breed heeft. Zeker na de ramp in
Tsjernobyl was mijn verlangen nog groter. Maar door mijn werk, mijn man zijn werk en de opvoeding van onze 2 dochters was
dat onmogelijk. Nu ik, na een paar jaar ziekte op pensioen ben, zag ik de kans om mijn verlangen waar te maken.
Vorig jaar was ik zomaar op zoek op het internet en kwam terecht bij Euro-Children. Mijn aanvraag voor een kindje werd
aanvaard.
Met een klein hartje, op naar de luchthaven van Eindhoven. Daar kwam onze jongen van 10 jaar aan. Tsima was een heel
bedeesde jongen. In het begin weende hij veel en belde dan wel eens naar zijn mama. Het was niet altijd gemakkelijk, ook wij
moesten nog veel leren. Zo hebben we enkele dagen later een vertaalapp gevonden en konden toch een beetje converseren met
elkaar. Geleidelijk aan ging het beter en hadden we een mooie tijd met Tsima. Maar toch was er nog iets tekort. Hij had niet de
harten van onze kinderen gestolen, maar wel van mijn man en mezelf. Zo besloten we er dit jaar terug voor te gaan, maar dan
voor 2 kindjes. Het werd zijn broer Nikita van 9 jaar. En ja dat was het, ze vulden elkaar aan. Waar Tsima stil is, is zijn broer heel
levendig. Ook met de kinderen en kleinkinderen ging het veel beter. Het werden 3 prachtige weken. Met pijn in het hart hebben
we op de luchthaven afscheid genomen. Toen ik vroeg of ze volgend jaar terug wilden komen was het volmondig, Jaaaaaaaa!
Het is toch zo’n mooi project Euro-Children. Wie tijd heeft en zijn hart wil openstellen voor kindjes die het thuis minder goed
hebben, zou ik zeggen DOEN! Het doet zo’n deugd om iets te betekenen voor iemand op deze wereld. Wij kijken al uit naar
volgend jaar!
Ludwig en Marleen.

We weten het, het ligt niet elkeen om te verwoorden wat het Euro-Children-verhaal je brengt of bracht, maar dat hoeft ook niet.
We zijn gewoon super blij dat jij als gastgezin gewoon een verhaal ‘maakt’ met onze Belarus-kinderen!

FAMILIEDAG
Op die natte zondag 28 juli, net na die hevige hitte dagen, hadden we onze FAMILIEDAG!! Zoals we vorig jaar nat werden van
het zweet door de hitte, deed de regen hier zijn werk. Maar, dan ken je de gezinnen van Euro-Children nog niet. Dit zijn taaie
mensen die zich niet geven en hoe dan ook gaan voor hun doel. En die zondag was dit samenkomen mekaar terug ontmoeten,
babbeltje doen bij de koffie, het hebben over koetjes en kalfjes, het wedervaren met de gastkinderen, een obstakel aanhalen en
met de verantwoordelijke Katarina even bemiddelen en zo veel meer,... Niettegenstaande het druppelen niet ophield besliste
allen om toch met regenjacks en paraplu's het mooie Provinciaal domein Kessel-Lo te ontdekken met een wandeling. We deden
een stop bij het verkeerspark en de jongsten genoten om hun rijvaardigheden op de weg te demonstreren... en zich te
amuseren. Een voordeel bij slecht weer, we hadden het ganse park (en zelfs het domein) voor ons alleen. De groteren waagden
zich aan geocaching en kwamen als voldane schattenrovers terug bij ons verzamelpunt, de geïmproviseerde promo-caravan, om
te lunchen. En hoe we dit doen? Gewoon alles wat elk meebracht op 1 tafel en dan smullen maar. Geloof ons, het was terug een
heerlijk, gevarieerd en luxueus buffet voor elk wat wils. Een warme tas koffie, thee of soepje was welkom, want het nat worden
koelde ons af.
Ons jongste gezin nam afscheid en alle anderen gingen in op de spontane gastvrijheid van onze vrijwilligster Ilse & haar man Kris
(zo zijn die 2 nu eenmaal, nen dikke merci hiervoor!). Zij wonen een kwartiertje van dit mooie provinciaal domein en nodigden
ons uit om de laatste uren bij hen thuis door te brengen. Gezelschapsspelen werden boven gehaald en we hebben ons goed
geamuseerd. Overleg, strategie en veel gezever maakten de teams sterk, en wie de winnaar werd weten we niet meer, alleen
dat er veel werd gelachen en plezier gemaakt. Ja, het werd een fijne dag, het woord 'familie'dag waardig, want dit kleine groepje
wordt een echt hecht groepje, nu we elkaar wat beter kennen.
Het afscheid was al snel, tot binnenkort? We horen elkaar nog... en dat doet deugd. Dankjewel, lieve gezinnen om toch
doorheen dit barre weer te komen en samen te zijn. Zonder jullie was dit geen geslaagde dag. Tot binnenkort!

15e EURO-CHILDREN-QUIZ
Zaterdag 16 november 2019 om 20u
Deuren 19u30
Bibliotheek Duffel - Beethovenzaal.
Onze-Lieve-Vrouwlaan 1
2570 Duffel
Bijdrage: €4 per persoon of €24 euro per ploeg (max. 6 personen),
te betalen de avond zelf. Belangrijk: Inschrijven is noodzakelijk,
via onze webstek https://www.euro-children.be/actueel.asp of met een mailtje naar quiz@euro-children.be.
Vergeet ook je ploegnaam en aantal personen niet mee te delen.
Het mannenkoor PRO MUSICA slaat de handen in elkaar met onze vrijwilligers voor de 15e quiz ten voordele van onze
werking EURO-CHILDREN.
Zij die houden van quizzen, of gewoon zich even willen amuseren, WELKOM!!
Voor de opbouw van deze Quiz worden we ondersteund door de Bibliotheek van Herzele, De Wattenfabriek.
Dit wordt een pittige quiz! Plezier verzekerd! Voor elke deelnemer wordt trouwens een prijs voorzien!
Deze quiz is geregistreerd als een EURO-CHILDREN-actie voor

AVONDMARKT
Naar jaarlijkse traditie stonden onze vrijwilligsters Lucienne en dochter Sandra opnieuw paraat op de 2 avondmarkten op vrijdag
26 juli & zaterdag 10 augustus 2019 in het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol met hun promotiestand en
spelletjeskraam. De eerste avondmarkt hadden ze net hun stand opgesteld en al 1 koper kwam reeds aandraven, maar… ook de
felle regen. Op een mum van tijd begon elke standhouder snel zijn spullen in te pakken en was het gezellig avondmarkten plots
een regenspektakel.
De tweede editie werd een winderige markt, waardoor het opletten
geblazen was voor de geëtaleerde prijzen. De opkomst was uiteraard
ook nu veel minder dan op een zonnige avond waardoor de opbrengst
navenant matig werd. Maar onze dames hebben opnieuw volhard en
promotie gemaakt. Tevreden waren ze dan ook met hun opbrengst van
€39,80!
En wij zijn ook meer dan content. Dank opnieuw Lucienne & Sandra,
voor jullie spontane inzet!

SAFE THE DATE
➔ De Warmste Week van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december 2019 te Kortrijk
Deze zomer ontvingen we onderstaand bericht in onze e-post:
Goed nieuws!
Je bent met EURO-CHILDREN één van de goede doelen van
De Warmste Week 2019!
Vanaf september kunnen actievoerders van De Warmste
Week zich inzetten voor jouw vzw.
Dus, bedenk alvast een actie (zoals onze quiz) en registreer die
onder ons GOEDE DOEL!! DOEN!!!

EEN STEENTJE BIJDRAGEN…
Met onze VZW dragen wij alle organisatiekosten voor het verblijf van deze gastkinderen. Uiteraard wegen de transportkosten
hierin het hardst door. Ook willen we alle gezinnen, waarvan een kind (zolang hij/zij studeert en in het verleden via EuroChildren op vakantie kwam) hierin tegemoetkomen. Meer info op https://www.euro-children.be/gastgezin.asp.

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: 0409 257 747
info@euro-children.be (NIEUW mailadres!)

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

