EURO-CHILDREN
Driemaandelijks tijdschrift januari-februari-maart
Jaargang 62 – 2020 nr. 1
Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X – P308750

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

Beste vrienden,
Het nieuwe jaar loopt reeds 2 maanden. Ja, tijd vliegt en stormen komen en gaan. En toch kijken wij nu reeds uit naar de zomer.
Een moment waar bij ons steeds een glimlach tevoorschijn komt, een zonnige tijd want net dan proberen we kinderen gelukkig
te maken. Kinderen met minder kansen, kinderen die leven op een plek waar mogelijkheden beperkt zijn. In Belarus is de sociale
voorziening, wanneer je ouders het moeilijk hebben wegens omstandigheden, heel miniem. Met een klein bedrag moeten ze
proberen rond te komen. Niet als bij ons, kunnen ze aankloppen bij overheidsdiensten of vrijwilligerswerkingen om wat (extra)
steun te krijgen. Zelfs als je aan het werk is een maandloon voor velen bar weinig om een gezin te onderhouden (€176 gezin met
3 kinderen, €350 met 5 kinderen – cijfers 2018!!) Wanneer je ziek bent of door omstandigheden niet kan werken is dit nog
lager, zoals voor een alleenstaande ouder met kind, slechts een €100! En geloof ons, ook daar zijn onze westerse producten te
koop aan een gelijkaardige prijzen. Plaatselijke groenten, fruit, levensmiddelen en andere lokale producten zijn betaalbaar voor
hen (goedkoop voor ons), maar dit blijft puur overleven. Net daarom willen we die groep kinderen, wat hoop geven. Een plek
waar ze eventjes op vakantie kunnen, zorgeloos kunnen genieten, lekker eten, gewoon spelen, leven zoals onze kinderen. Neen,
geen luxe-bestaan, gewoon het dagdagelijkse voor ons, dus wat extra vitamine, kracht, geluk, plezier, voor hen. Gelukkig kunnen
we dezelfde kinderen uitnodigen en worden ze jaar na jaar opnieuw verwelkomd in hun vast gastgezin. Iets waar deze kinderen
een jaar lang naar uitkijken en wij heel dankbaar zijn dat jullie, gastouders, hen steeds ontvangen als jullie eigen kinderen.
Maar er wachten nog geselecteerde kinderen. Jongeren tussen 8 en 12 jaar die hopen om ooit in een Vlaams gezin een 3-tal
weken te mogen verblijven in juli. Ieder jaar opnieuw zoeken we naar deze gezinnen, een héél moeilijke zoektocht! Maar het
lukt (soms). De voorbije weken kregen we reeds 3 gastouders die bij ons aanklopten. Mensen met een heel warm hart, die
geloven dat, net zoals wij, je met een werkelijke daad de wereld een beetje beter maakt. De wereld van dat ene kind. En dat
gaf ons veel hoop en kracht om het nieuwe werkjaar in te gaan. Maar de weg is nog lang, we hopen op nog (veel) gezinnen.
Mogen we op jullie bijdrage rekenen? In dit tijdschrift lees je wat we jullie durven vragen. Samen kunnen we nieuwe gastouders
warm maken en zo (enkel zo) kinderen uitnodigen. Dank alvast voor jouw inzet, hoe miniem ook!
Het bestuur.
PS: Zoals jullie weten draagt Belarus – de kinderen van toen zijn nu jonge ouders (ook kinderen uit deze gebieden komen tot bij
ons) - de gevolgen van het aanpalende Tsjernobyl in Oekraïne. In april zal Canvas hieraan opnieuw aandacht geven met:
• Terug naar Tsjernobyl: een driedelige documentaire van Jan Balliauw.
• Chernobyl: een 5-delige Amerikaans-Britse dramareeks met het verhaal van de ontploffing in de kerncentrale op 26 april
1986, de rampzalige gevolgen in de omgeving en de omwonende, de race om mensen te redden, maar ook hoe de
autoriteiten de waarheid verdoezelen.

Nieuwjaarsdrink
Jaarlijks houden we met onze vrijwilligers een nieuwjaarsdrink. Een moment waar we eventjes niet vergaderen maar allen
afzakken vanuit verscheidene hoeken van het Vlaamse land om gewoon met onze partners samen te zijn, het glas te heffen op
elkaars gezondheid, een goede samenwerking én op een mooie zomer voor Euro-Children. D.w.z. (veel) nieuwe gastouders,
gelukkige gastkinderen en een blijvende band met de kinderen die opnieuw welkom zijn in hun vertrouwde gastgezin.
Gezien we op dit ogenblik slechts een tiental gezinnen tellen, hadden we het idee opgevat om al onze gezinnen uit te nodigen op
deze eerste samenkomst van het jaar. We plaatsten onze uitnodiging op Facebook en stuurden ze via mail door naar onze huidige
gastouders én naar zij die zich reeds dit en het voorbije jaar kandidaat hadden gesteld. We vonden dit een poging waard.
Zondag 9 februari 2020 naderde, maar ook storm Ciara… Sommige
ingeschrevenen gaven hierdoor op het laatste nippertje forfait of
ziekte stond in de weg. De opkomst was miniem, maar daarom niet
minder gezellig want het werd een fijne namiddag met die EuroChildren bende.
Een kort aperitiefje, laatste familienieuwtjes vertellen én zelfs een
nieuw gastgezin verwelkomen. Geloof ons, dit deed ons deugd!
Wie ons kent, weet dat wij steeds zin hebben in een speelse formule.
We deelden ons in 3 groepen en daagden elkaar uit met het spel
Partini. Wie kon het beste uitbeelden? Wie ging voor het boetseren?
We ontdekten verborgen talenten in het neuriën en het raden van het
opgegeven lied. Onze jongsten daagden elkaar graag uit in een rondje
‘stuiteren’ en ‘omschrijf wat het niet is’. Niet simpel! De tijd vloog
voorbij en met een bijna gelijke eindstand, sloten we het spel af.
De innerlijke mens versterkten we nog met een croque-monsieur en
konden zo opgeladen aan het nieuwe Euro-Children-jaar beginnen.
Met reeds 3 nieuwe gezinnen maakten we alvast een goede start… Op
naar meer gezinnen!
Hieronder nog een paar sfeerfoto’s om mee te genieten en…
nieuwsgierig te worden naar volgend jaar.
Aan allen, bedankt om weer en wind te trotseren en voor de fijne
namiddag!

Je moet het maar doen! Bedankt!
In deze week van de vrijwilliger
(29 februari – 8 maart 2020) doet het goed om
aan ons team een puur DANKJEWEL te zeggen.
Karel, Martine, Lucienne, Sandra,
Marleen, Danny, Ilse, Ann
PUUR vrijwilligerswerk. Je moet het maar doen!!!
Zonder jullie was Euro-Children niet bestaande.

500 vind-ik-leuks
Op 22 januari 2020 kregen we van Facebook de melding dat we een kaap hadden bereikt: 500 vind-ik-leuks. Dit vonden we écht
leuk nieuws en hebben dit vreugdevol meegedeeld aan onze volgers met onderstaand bericht:
Onze pagina heeft zojuist 500 vind-ik-leuks
bereikt. Ja, we zijn goed bezig!!
Dankjewel lieve FB-vrienden. x
Maar we willen meer. Hoe meer FBvrienden, hoe meer mensen we bereiken
met onze vereniging om GASTGEZINNEN te
vinden voor deze zomer. Want die hebben
we ECHT nodig! Nodig jullie eigen FBvrienden uit om EURO-CHILDREN
te vinden!!
Een kleine inspanning voor jou, een grote
reclamedaad voor ons. DANK.

Help je mee?
Misschien denk jij, wat kan ik doen om Euro-Children te helpen. Neen ik kan geen bijdrage leveren om gastgezinnen te vinden.
Wel, dan denken wij, jawel! Elk van ons kan, hoe eenvoudig, hoe miniem ook, een helpende hand zijn om mensen warm te
maken voor onze vereniging. Hoe? Wel we sommen gewoon wat ideeën op. En zeg nu zelf, daar zal toch 1 actie zijn die voor jou
haalbaar is. Wat dacht je van:

•

•

•

•

• ←←←←←←←← Hang
onze bijgevoegde affiche uit
voor je vensterraam of op
een plek waar veel mensen
komen. Als alle ontvangers
van ons tijdschrift dit doen,
dan lezen veel mensen onze
uitnodiging om gastgezin te
worden!! DOEN.
• Wil je een/meerdere
exempla(a)ren om te bedelen
(A4 of A3-formaat) in
scholen,
sportverenigingen,
jeugdbewegingen,
buurthuizen,… vraag een voorraad aan.
Ook hebben we schattige flyers in A6-formaat.
Wil je stapeltje om uit te delen, mail ons op
info@euro-children.be.
Of wil je ons voorstellen aan jouw vrienden via een
mailtje of reclame laten maken via een tijdschrift van
jouw vereniging, werksfeer en kan je met een tekst of
digitale versie van onze affiche iets bereiken… laat je
horen.
Like ons op Facebook, nodig vrienden uit dit ook te doen
en deel onze berichten op jouw tijdlijn. Zo krijgen we
naambekendheid en bereiken we veel mensen met 1
kleine click (zie artikel hierboven) Misschien maken we
jonge gezinnen uit jouw leefwereld dan warm voor een
vakantiekind.
Of wordt jij onze ambassadeur/ambassadrice van EuroChildren? We hebben alvast een speelse affiche
opgemaakt met een verzameling ideeën. Wil je zo’n
exemplaar om mensen aan te zetten vrijwilliger te zijn.
Geef een seintje. We sturen u graag een affiche of de
digitale versie toe. →→→→→→→→→→→→→→→→

Save the date!
Lieve gastgezinnen, noteer onderstaande data alvast in jullie agenda. Meer info volgt via mail, op onze Facebookpagina en in
ons volgend tijdschrift. Heb je vragen, aarzel niet ons te contacteren via het specifieke adres gastouders@euro-children.be.
•
•

Zaterdag 06/06/2020 van 18u-21u: Info- & ontmoetingsavond
Zondag 19/07/2020: Familiedag
We kunnen alvast meegeven dat de kinderen deze zomer zullen langskomen in de periode
tussen 1 & 26 juli 2020!!!
De juiste verblijfsdatum is pas bekend bij de definitieve groepsboeking van de vliegtickets.
Wij zijn nl. afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij bij de toekenning ervan.

En voor alle sympathisanten uit en rond Duffel,
plantenverkoop
na
de
vieringen
van
O.L.V. v Goede Wil & Paaszondag 12 april 2020:

opnieuw welkom op onze jaarlijkse paasbloemen- en
Paaszaterdag 11/04: 18u30 St-Franciscus v. Sales & 19u
10u St-Martinus en om 11u + 19u O.L.V. v Goede Wil.

Een steentje bijdragen…
Met onze VZW ontvangen wij 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.
En uiteraard proberen we onze gastouders wat te verwennen. Jaarlijks houden we een info- & ontmoetingsdag en tijdens het
zomerverblijf van de gastkinderen, een familiedag. Een moment waarbij we met beperkte uitgaven, onze gezinnen en kinderen
ontvangen in een Provinciaal Domein met de nodige gezellige hapjes en drank. Een must, uiteraard. Dit jaar waren de
gastgezinnen ook uitgenodigd op onze nieuwjaarsdrink (zie blz 2).
Maar we hebben gelukkig heel actieve medewerkers! Er worden belangeloos evenementen georganiseerd het hele jaar door,
zoals een paasbloemen & plantenverkoop, vis- of ander spelletjeskraam op zomer- & kerstmarkt(en), onze spannende warme
quiz, onze deelname als erkende VZW tijdens ‘De Warmste Week’,… om centen in het laatje te krijgen. Maar dit is uiteraard niet
voldoende. Daarvoor hebben we jullie nodig, gulle schenkers. Uw storting, hoe gering ook, is werkelijk een steun om kinderen
met minder kansen tot hier te brengen en hen in warme gezinnen eventjes zorgeloos vakantie te laten beleven. Uw bijdrage is
dus essentieel voor onze werking en dat waarderen we heel oprecht. Een gemeende D A N K J E W E L !!

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.
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