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Euro-Children vzw 

Kloosterstraat 141 
2660 Hoboken 

Tel +32 495 67 82 37 
Email: info@euro-children.be 

 

Informatiebrochure gastgezinnen 
Zomer 2022 

 

Deze brochure geeft u enkele algemene inlichtingen over de werking van Euro-Children 
en over de aandachtspunten voor de opname van een gastkind. Indien u definitief een 
gastkind wordt toegewezen, zullen nog bijkomende inlichtingen verstrekt worden in een 
meer uitgebreide handleiding. 

Wenst u echter intussen nog bijkomende informatie, dan kan u deze steeds telefonisch 
of schriftelijk vragen. Wij  zullen u graag helpen. 
 

mailto:info@euro-children.be
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1. ALGEMEEN 

1.1 Euro-Children bestaat sinds 1957 

In 1957 werd te Antwerpen de vzw Jeugd zonder Land opgericht, met het doel hulp te 
bieden aan kinderen van vluchtelingen. Het was in die periode, dat er in Duitsland en 
Oostenrijk duizenden vluchtelingengezinnen gestrand waren in kampen en leefden in zeer 
droevige omstandigheden. Van 1957 tot in de tachtiger jaren werden meer dan 10.000 
kinderen tijdens de grote vakantie opgenomen in ons land. In 1974 werd dan contact 
opgenomen met Noord-Ierland waar sinds 1968 de z.g. Troubles opnieuw waren 
uitgebroken. Bij die gelegenheid is de naam van de organisatie veranderd in Euro-
Children en zijn ook de doelstellingen aangepast. Ontstaan met de bedoeling kinderen 
van vluchtelingen te helpen, zou Euro-Children van dat ogenblik af aandacht besteden 
aan kinderen in nood, waar deze ook in Europa verblijven. De voorwaarde voor de 
hulpverlening blijft steeds dat de nood waarin de kinderen zich bevinden, veroorzaakt 
wordt door omstandigheden van algemene aard, zoals burgeroorlog, rampen, algemene 
economische toestand of politieke situatie...  

In 1990 werd de mogelijkheid geboden ook aandacht te besteden aan kinderen uit de 
vroegere Oostbloklanden. Zo werd dan begonnen met het uitnodigen van kinderen uit het 
toenmalige Tsjecho-Slovakije. 

Intussen werden ook de contacten gelegd voor hulp aan kinderen uit het vroegere 
Joegoslavië, speciaal dan kinderen uit Kroatië. In 1993 kwam de eerste groep Kroatische 
kinderen uit Zagreb. Ze kwamen nu uit verschillende Kroatische regio’s en ook uit Bosnië 
& Herzegovina.  

Sinds 2013 komen de nieuwe gastkinderen uit Belarus. 

Voor het ogenblik hebben wij een samenwerkingsakkoord met Caritas Belarus, Minsk 
(Wit-Rusland). 

 

1.2 Wat is Euro-Children? 

De kinderen komen tijdens de zomermaanden hier op vakantie en keren nadien terug 
naar hun thuissituatie. Er wordt betracht een permanent contact te behouden tussen het 
onthaalgezin hier en het gastkind en zijn familie in het buitenland. Vele kinderen komen 
al jaren na elkaar terug naar hetzelfde gastgezin. 

Euro-Children biedt geen hulp aan kinderen uit het eigen land, omdat daarvoor een hele 
reeks gespecialiseerde diensten bestaan. Indien uw belangstelling toch gericht is naar 
adoptie van een Belgisch kind, of indien u liever pleeggezin zou zijn gedurende heel het 
jaar, dan kan u zich best wenden tot een erkende adoptiedienst of een erkende dienst 
voor gezinsplaatsing 

De bedoeling van Euro-Children is dus dat gezinnen hun vakantie delen met kinderen uit 
een ander land en dat daardoor blijvende vriendschapsbanden ontstaan. De ervaring 
heeft geleerd dat dit opzet best slaagt indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 
Op de volgende bladzijden zullen we trachten deze zo duidelijk mogelijk te omschrijven. 
Maar als eerste voorwaarde geldt: liefde en zorg voor het kind dat u wenst uit te nodigen! 
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2. Welke kinderen? 

2.1. Wit-Rusland (Belarus) 

Door de wereldwijde pandemie in 2020 konden we geen kinderen ontvangen in onze 
gastgezinnen. In de zomer van 2021 sloot Wit-Rusland zijn grenzen door de politiek 
spanningen aldaar, waardoor onze kinderen geen toestemming kregen om in groep te 
reizen.  
Het zal u niet verbazen dat we onze gastvrijheid voor onze gastkinderen uit Wit-Rusland 
niet kunnen verder zetten in de komende zomer van 2022. De huidige oorlog in Oekraïne 
heeft een grote invloed op de inwoners van Belarus, gezien hun betrokkenheid. Dit doet 
pijn, niet alleen voor ons, maar vooral voor onze kinderen aldaar en hun gezinnen. Het 
was dan ook een emotioneel moment toen onze collega’s van Caritas Belarus ons tijdens 
de online-meeting op 22/02/2022 vertelden dat hun overheidslicentie tot het organiseren 
van kindervakanties werd ingehouden. Hun totale leven en hun vrijheden worden 
geblokkeerd. Tot hun en onze spijt moeten we onze samenwerking bijgevolg (hopelijk 
tijdelijk) on-hold zetten. Maar we beloofden om contacten te blijven houden en ons project 
na dit alles verder te zetten.   
 
In 1986 toen het in de kerncentrale van Tsjernobyl grondig fout ging, kwam er ook over 
Belarus een nucleaire wolk terecht. Bijna 35 jaar later is de situatie in Wit-Rusland 
onduidelijk. Volgens de regering is alle gevaar geweken, volgens vele wetenschappers is 
er wel degelijk een probleem. Feit is dat er onder de bevolking een heel hoog percentage 
aan kankers voorkomen, ook bij de kinderen.  
De bevolking leeft grotendeels in armoedige omstandigheden, vooral op het platteland. 
Naast de radioactieve vervuiling is er ook het probleem van de milieuvervuiling, 
veroorzaakt door de Russische grootindustrie gelegen aan de grens met Belarus. De 
vervuiling is terug te vinden in de voedselketen. Water en groenten zijn vervuild. De 
kinderen hebben een eenzijdig en ongezond voedingspatroon, wat ook zijn weerslag heeft 
op hun gezondheid.  
 
Dit alles werd nog eens bevestigd in de recente reportages van Vranckx op Canvas. Ook 
de populaire reeks ‘Chernobyl’ die op de VRT werd uitgezonden in dezelfde periode van 
2020 brachten deze problemen in de aandacht. Een goede zaak. 
 
 

Wil je graag meer weten over de huidige situatie in Wit-Rusland, 
volg dan met ons de nieuwsberichten via het digitale kanaal van 
de VRT in hun dossier PROTEST WIT-RUSLAND  
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/2020/08/protest-wit-rusland/        
 
 

 
Vanuit Caritas Wit-Rusland kwam de vraag in 2013 om ook hun kinderen op te nemen in 
ons programma. Gezien de achtergrond van de kinderen leek het ons een goed idee om 
deze kinderen een “gezondheidsvakantie” aan te bieden.   

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/2020/08/protest-wit-rusland/
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2.2.  Wallonië 

 

Sinds september 2021 onderhielden we contacten met personen en organisaties om een 
bijkomend project Wallonië op te starten voor de Zomer van 2022. Dit uiteraard n.a.v. 
van de grote watersnood in de Vesdervallei vorige zomer 2021. Dat deze opstart niet 
simpel verliep, kon je ook al lezen en horen, ook al kregen we een grote hulp en 
ondersteuning van Caritas-medewerker Miriam. Net voor het paasverlof, eind 03/2022, 
kregen we van onze derde connectie opnieuw een negatief antwoord op onze uitnodiging 
om kinderen in onze bestaande en nieuwe gastgezinnen op te vangen. De afwijzingen 
waren steeds terugkerend: het selecteren van kwetsbare kinderen vraagt ook van hun 
kant enige inspanning waardoor men op zoek moet naar medewerkers of vrijwilligers. 
Ook dienen de ouders van deze kinderen geïnformeerd over onze werking bij een 
(huis)bezoek en een infomoment, wat ook tijd en energie kost. En we stoten vooral op 
het feit dat deze gezinnen niet happig zijn om hun kind op vakantie te laten gaan. 
Gezinnen in minder kansrijke situaties hebben het moeilijk om hun kind te laten 
deelnemen aan activiteiten, ook op school of in een vereniging, dus is een vakantie van 
meerdere dagen is voor hen niet vanzelfsprekend. Steeds was er een groot 
enthousiasme bij onze contactpersoon in Wallonië toen we ons voorstelden en steeds 
opnieuw waren deze mensen verwonderd en teleurgesteld dat men dat hun 
gemeenschap deze kansen niet wou nemen.  
Hierdoor hebben we, na 3 pogingen, beslist om dit idee te laten rusten. 

2.3.  Oekraïne 

 

Na onze laatste update-mail van 13 april jl. aan onze (kandidaat)gastgezinnen - waarbij 
men kon vernemen dat we het Wallonië-project dienen af te sluiten – hebben we niet stil 
gezeten. We deden inspanningen  om ons te richten tot initiatieven waar 
mensen/kinderen/jongeren die op de vlucht zijn vanuit het Oekraïense oorlogsgebied, 
collectief verblijven. We hebben contacten gelegd met meerdere instellingen maar kregen 
nog geen concreet voorstel.  
De specifieke diensten rond deze Oekraïense vluchtelingenopvang in de stad Mechelen 
en Antwerpen bekijken welke aanvulling we kunnen zijn in hun nooddorpen. De opstart 
van deze bewoning is ook nog maar recent. 
Ook hebben we onze werking voorgesteld aan Fedasil en het Bisdom Gent. Deze laatste 
namen al contact op met de parochiepriester van hun Oekraïense parochiegemeenschap 
in Gent en men probeert weeshuizen in Oekraïne te bereiken.  
Gelijktijdig werd een zustergemeenschap in Kortenberg aangesproken die net hun 
klooster heeft verlaten en die hun gebouw beschikbaar wil stellen als opvangplek. Gezien 
ook dit nog niet is ingevuld met bewoners, wacht men af. 
 
Hopen op nieuwe gastkinderen in 2023?  
Inderdaad, ook ditmaal is het voor 2022 ‘Geen zomer deze zomer’!  
Het ontbrak ons zeker niet aan inspanningen, energie en tijd om contacten te leggen om 
Oekraïense kinderen uit te nodigen. Uit gesprekken die we hadden in juni jl. met 
initiatieven in eigen land, blijkt er niet onmiddellijk een noodzaak. In de nooddorpen in 
Antwerpen en Mechelen verblijven vooral moeders met kinderen en deze willen uiteraard 
samenblijven. Zij hebben op dit moment uiteraard geen verlangen om hun kind enkele 
weken af te staan, ook al is het in een warm gezin. De niet-begeleide minderjarigen die 
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hier vertoeven, worden reeds opgevangen in gastgezinnen. Toch willen deze 2 
stadsdiensten onze werking blijven volgen om - als de tijd aanbreekt dat deze mensen 
terug huiswaarts kunnen (ook al voelt dit niet als snel aan) - we voor deze groep iets 
kunnen betekenen. Misschien willen die kinderen dan wel even terug op vakantie, naar 
het land dat zich zo gastvrij open stelt voor mensen op de vlucht.  
Wel kwamen we - via het bisdom Gent waar een Oekraïense parochie leeft - in contact 
met een organisatie in het Oekraïense Liviv welke kinderen en jongeren in huizen 
opvangt. Dit zijn zowel wezen, als kinderen uit moeilijke thuissituaties of waar ze niet 
meer in gezinsverband kunnen samenleven door de oorlog. Hun ouders kunnen de streek 
waar de gevechten plaatsvinden, niet verlaten daar ze zich actief willen/moeten 
inzetten… en in gevaar leven. Deze ouders brengen hun kind op die wijze in een veilige 
opvang. Met de Oekraïense vrijwilligster Chrystyna hadden we reeds een heel fijn 
infogesprek. Met onze gastgezinnen zouden we een mooie aanvulling kunnen zijn om die 
kwetsbare groep kinderen toch een zomervakantie aan te bieden. Ons project werd snel 
voorgelegd aan het bestuur en het lijkt erop dat we dit samen praktisch zullen bekijken 
gezien er eerstdaags een nieuwe online-meeting wordt gepland met hun directeur Father 
Roman. Wel berichtten ze ons dat de angst nu te groot is om de kinderen  volgende 
maand te laten reizen. Stel dat die oorlog… Graag willen ze uitkijken wat mogelijk is voor 
de komende zomer 2023… als de omstandigheden het toelaten. 
Je leest het, onze inzet is niet nutteloos geweest, maar de oorlog in Oekraïne blokkeert 
ook deze kinderen, jullie als gastgezin en wij als Euro-Children (net als zoveel in deze 
wereld) om ‘normaal’ verder te doen. Gelukkig blijven we ons gesteund voelen door jullie, 
die allen begrip hebben in deze moeilijke tijd. We hopen dan ook oprecht dat jullie die 
gastvrijheid blijven aanhouden voor de zomer van 2023! Je weet het, we laten ons horen, 
als we meer kunnen vertellen. 

2.4. Geslacht en leeftijd 

 

De ervaring heeft geleerd dat de opvang van een vakantiegast best lukt, indien het 
gastgezin een kind heeft van dezelfde leeftijd of ietsje ouder én van hetzelfde geslacht. 
Gezinnen zonder kinderen raden we aan om tijdens de vakantie neefjes of nichtjes/ 
kleinkinderen of andere kinderen op bezoek te laten komen zodat het gastkind iemand 
van zijn leeftijd heeft en u zich niet heel de dag moet “opofferen”. U heeft immers ook een 
huishouden te runnen. 

In sommige gevallen wordt ons gevraagd twee kinderen (meestal broers of zussen) 
samen onder te brengen in hetzelfde gastgezin. Dit kan een oplossing zijn voor een 
gastgezin dat zelf geen kinderen heeft. Het vraagt in het begin soms wat meer tijd maar 
hopelijk loont zich dat later. Probeer ook activiteiten buitenshuis te doen. 

Onthaalgezinnen die al een gastkind hebben kunnen steeds een volgend jaar jongere 
broertjes of zusjes uitnodigen, dit geeft normaal geen problemen. Met oudere broers of 
zussen moet men er wel aandacht aan geven dat ze niet de rol van hun ouders gaan 
overnemen. Zij voelen zich nl. verantwoordelijk voor wat er met hun kleinere broers en 
zussen gebeurt. 

Van de nieuw uitgenodigde gastkinderen ligt de leeftijd tussen 8 en 11 jaar. U kan 
uiteraard ook uw voorkeur doorgeven voor een jongen of een meisje en we doen er alles 
aan om deze verlangens in te willigen. Wil er wel rekening mee houden dat we elk jaar 
meer onthaalgezinnen hebben voor meisjes en minder voor jongens en we afhankelijk 
zijn van de lokaal geselecteerde kinderen. 
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2.5. Wanneer komen de kinderen 

De laatste jaren komen onze gastkinderen steeds in juli, in de eerste 3 weken van de 
vakantie. De juiste verblijfsdatum volgt later.  
De gastkinderen kunnen ook deelnemen aan vakantiekampen van jeugdbeweging, 
sportkampen (wel niet voor het 2e uitnodigingsjaar) of een dagopvang via 
speelpleinwerking ed. Dit dient wel vooraf meegedeeld en in overleg te gebeuren. 
Chiro-Vlaanderen wil ons tevens financieel steunen bij de kampbijdrage wanneer 
gastkinderen bij de plaatselijke groep aansluiten om op bivak te gaan. Veelal een fijne 
ervaring. 

Wanneer u, door de jaren, uw volwassen gastkind (uit de landen waarvan geen 
groepstransport meer wordt geregeld door onze vzw) persoonlijk/op eigen initiatief 
uitnodigt bent u natuurlijk niet meer gebonden aan de opgelegde periode daar deze 
overtocht dan zonder tussenkomst van Euro-Children gebeurt. 
Euro-Children neemt ook dan de kosten voor de verblijfsverzekering op zich en wil 
tegemoetkomen in de gemaakte transportkosten, zolang het gastkind studeert, uiteraard 
in het verleden via Euro-Children werd uitgenodigd én de kostprijs niet hoger ligt dan het 
ticket welke we voor onze kinderen in groep betalen. Vandaag is dit vooral voor jongeren 
uit Kroatië en Slovakije. 

Wanneer u, tijdens deze verblijfsperiode van de gastkinderen, met het gezin op reis gaat 
naar het buitenland dient dit uiteraard vooraf gemeld, ook voor de verzekeringsdekking 
van de kinderen. 
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3. Om over na te denken 

→ Het is zeer belangrijk dat de uitnodiging van een gastkind een beslissing is van 
heel het gezin. Een vreemd kind (want de eerste maal dat het komt is het voor 
u een vreemde) een maand opnemen, vraagt een inspanning van alle leden 
van het gezin. 

→ Het is vooral belangrijk dat uw eigen kinderen betrokken worden in de 
voorbereiding: schrijven van brieven, mails, berichten op sociale media,  
versturen van foto’s, maken van vakantieplannen,... We hebben destijds de 
slagzin op affiches gedrukt: “Nodig een broer of zus uit, om uw vakantie te 
delen”. Indien uw kinderen het zo opvatten, zullen zij er de meeste voordelen 
uithalen. 

→ Euro-Children is een christelijk geïnspireerde organisatie en de ouders van de 
kinderen verwachten veelal dat hun kinderen hun godsdienstige plichten 
vervullen. Of en de wijze waarop u uw godsdienst beleeft moet natuurlijk niet 
door Euro-Children worden beoordeeld, maar we vragen toch eerbied voor de 
waarden die de ouders hun kind meegeven en dat u er kan voor zorgen dat het 
gastkind naar de kerk of eredienst kan gaan wanneer de ouders dit verlangen. 

→ Een kind een aantal weken opnemen en er een aangename vakantie aan geven 
kost ook geld. Euro-Children vraagt een kleine onthaalbijdrage van €25 per 
gezin als beperkte tussenkomst voor de kosten van de verzekering en 
administratie. De wijze van betaling wordt u later medegedeeld, wanneer er een 
kind is toegewezen. 

→ U doet het in de eerste plaats voor het gastkind en niet om een 
speelkameraadje te vinden voor uw eigen kind dat eenzaam is of om uw eigen 
kinderen een vreemde taal aan te leren. Maar de ervaring heeft geleerd dat de 
opname van een gastkind dikwijls het begin is van een jarenlange vriendschap 
over de grenzen heen. 
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4. U zegt ja? 

U hebt de vorige bladzijden aandachtig gelezen en u heeft beslist met Euro-Children 
samen te werken om gedurende de volgende zomervakantie een beetje geluk te brengen 
aan een kinderhart? Misschien hebt u nog enkele vragen? We voorzien jaarlijks een 
moment waarop alle gastgezinnen worden uitgenodigd. Door de Oekraïense oorlog en 
gezien we nog geen nieuwe groep kinderen konden uitnodigen voor deze zomer 2022, 
werd het geplande  info- & ontmoetingsmoment afgelast. Wordt iets concreet, dan 
herplannen we dit moment vòòr de aankomst van de kinderen. Uiteraard ontvangt u later 
hiervoor nog een uitnodiging. 
 
Hieronder vindt u alvast enkele punten die soms het onderwerp uitmaken van vragen: 

Permanentie dienst 

De ganse periode dat er gastkinderen in ons land verblijven is er een permanente dienst, 
dit wil zeggen: dat er steeds iemand via ons centrale nummer 0495/67.82.37 te bereiken 
is. Zowel ’s avonds als in het weekend is er iemand “van dienst”. Mochten er eventueel 
probleempjes ontstaan dan hoeft u niet te wachten tot de dag erna of tot de eerste 
werkdag. U kan gewoon contact opnemen en we zullen er alles aan doen om u te helpen.  

De Wit-Russische overheid legt ons tevens op dat een pedagogische begeleidster dient 
mee te komen, die dan ook de volledige periode aanwezig is en bijgevolg beschikbaar 
om ons, de gastkinderen en gastouders bij te staan bij communicatie- of andere 
problemen.  
 

Wat bij ziekte? 

Naast de medische verzorging, die in ons land geen problemen stelt, is er de financiële 
zijde. Er is voor de kinderen van Wit-Rusland door onze VZW een speciale verzekering 
afgesloten voor gezondheidszorgen, daar zij niet kunnen genieten van internationale 
overeenkomsten zoals wij.  

Voor tandzorg neemt men best eerst contact met het secretariaat, daar de verzekering 
alleen tussenkomt bij specifieke en dringende gevallen. 

Wat bij een ongeval? 

De ongevallen, waarvan het gastkind eventueel slachtoffer is, zijn eveneens gedekt door 
een verzekering. Zo het ongeval wordt veroorzaakt door derden, wordt de zaak geregeld 
tussen de verzekeringen onderling. 

Wij moeten erop wijzen dat de verzekering niet altijd tussenkomt voor schade aan brillen, 
neem ook hier eerst contact met het secretariaat. 

Wat bij schade aan derden? 

De burgerlijke aansprakelijkheid van het kind en van het gastgezin dat verantwoordelijk 
is, zijn eveneens gedekt door een verzekering. Gezien dit kind tijdens deze 
vakantieperiode deel uitmaakt van uw gezin, is ook hij/zij automatisch verzekerd in uw 
lopende BA-privé leven (familiale). Check toch vooraf of uw premie voor deze polis toch 
is betaald. 
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Mag u met het kind naar het buitenland? 

Zolang u binnen de Europese Unie blijft is er voor de kinderen geen probleem, als u naar 
de landen gaat die de Schengenovereenkomst hebben ondertekend. Meestal is er ook 
geen probleem voor de andere landen binnen de EU. Neem voor de zekerheid toch 
(tijdig!!!) contact op met een reisbureau of de ambassade van het betreffende land, 
vooral als er visa vereist zijn. Voor de kinderen uit Belarus zal altijd een visum vereist zijn. 

U doet uw aanvraag om gastgezin te worden 

Via email naar info@euro-children.be. U ontvangt dan van ons een inschrijvingsformulier 
dat u nadien, volledig ingevuld, terugstuurt. 

Huisbezoek 

Tevens zal er door een van onze vrijwilligers een huisbezoek worden gedaan. Dit is louter 
vriendschappelijk en is voornamelijk bedoeld u de kans te geven om bijkomende vragen 
te stellen. Er wordt op voorhand contact met u opgenomen en een geschikte datum 
afgesproken. Gezien de huidige Coronasituatie, respecteren we de nationale 
veiligheidsvoorschriften en bestaat de mogelijkheid dat dit met uitstel wordt gepland. 
Uiteraard bespreken we dit samen met u via de telefoon. 

Een uittreksel uit het strafregister (bekend als het vroegere attest ‘goed gedrag en 
zeden) 

Soms zijn we verplicht u een ‘uittreksel uit het strafregister’ te vragen, die je gratis en 
veelal online in je gemeente kan bekomen. Het gebeurt dat onze buitenlandse sociale 
diensten zo’n bewijs vragen. 

U kunt ons helpen 

Het is voor ons een grote hulp voldoende referenties te hebben vb.: de naam van uw 
parochiegemeenschap met naam en het adres van een priester of pastoraal medewerker 
die u persoonlijk kent, een dokter (uiteraard vragen wij GEEN medische informatie!), 
werkgever of directie van de school van uw kinderen,… Het klinkt misschien vreemd, maar 
ook aan de ouders van onze gastkinderen beloven wij een veilig gezin. Het is fijn als een 
vertrouwenspersoon die u beter kent, dit aan ons kan bevestigen. 

Aankomstverklaring (enkel voor buitenlandse gastkinderen) 

De gastouders zijn volgens de wet verplicht om hun gastkind aan te melden in hun 
gemeente volgens onderstaande regels van IBZ Vreemdelingenzaken (02/793.80.00). 
 
Hoe moet u onze kinderen juist registreren bij een ‘kortverblijf’ <3 maanden? 
Er wordt een verschil gemaakt tussen kinderen: 
Binnen de EU: (van toepassing voor Kroatië & Slovakije) 

- aanmeldingsplicht op de gemeente binnen de 10d 
- <18 jaar: met gelegaliseerde toestemming ouders 

Buiten de EU (derde land): Schengen of Visum (van toepassing voor Belarus) 
- aanmeldingsplicht op de gemeente binnen de 3d 
- <15 jaar, moet vergezeld zijn van de gastouder 

 

mailto:info@euro-children.be
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Zie ook op: 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Kort%20verblijf/VERBLIJ
F%20-%20Aankomstverklaring.aspx 
 

Spannend!  

Het avontuur kan beginnen… 

Voor vragen of toelichting bij de informatiebrochure kan u steeds terecht op ons vermeld 
telefoonnummer of u kan ze stellen via mail. Onze vrijwilligers (allen gastouders) staan 
steeds paraat voor een vrijblijvende babbel. 

Eens dat u zich kandidaat heeft gesteld, zal u ook regelmatig ons tijdschrift met 
bijkomende informatie ontvangen. Ook via Facebook kan u ons met alle nieuwsberichten 
volgen https://www.facebook.com/eurochildren/?ref=bookmarks 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken 

+32 495 67 82 37 

info@euro-children.be 

 

 

 

Je vindt ons ook op  

 

het wereldwijde web                                  

https://www.euro-children.be/   

  Facebook  

  https://www.facebook.com/eurochildren 

 

 

 

Instagram  

@euro.children                 
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