
 

 

 

 

 

 

Euro-Children vzw,  

Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken 

Tel: 0495 67 82 37 

 

Beste vrienden van Euro-Children, 

2019 loopt reeds volop en wij vlogen er alvast helemaal in. Samen met onze vrijwilliger Jo, die sterk is in IT en zich over deze zware 
taak buigt, werken we hard aan een nieuwe website. We geven een seintje wanneer het zover is. 
Nieuwe website, nieuwe wetten, nieuwe probeersels, nieuwe gezinnen? 
Denken jullie mee? Maken jullie mee mond aan mond reclame? Deel een foldertje uit aan de scholen in de buurt. Standje op het 
plaatselijke eetfestijn? Materiaal nodig? Laat ons weten….. 
Nieuw jaar, stilaan tijd om al eens vooruit te blikken naar de vakantie? Vakanties te plannen? Gastkinderen terug uit te nodigen? 
Hoe doe ik dat? Ga naar de nieuwe of de oude site en click op de zone gastgezinnen of stuur een mailtje naar voorzitter@euro-
children.be. (opgelet nieuw mailadres!) 
Omdat ook wij €80 heel veel vonden en de quiz voor onze Warmste Week en die van de BIB De Wattenfabriek, de Paas- & 
Kerstmarkt een steentje bijdragen….verlagen we de onthaalbijdrage naar €25. Zo blijft elk kind goed verzekerd en wordt deze kost 
haalbaar en betaalbaar voor onze gastouders. Geef je liever een fiscaal aftrekbare gift, dan telt dit voortaan ook als 
onthaalbijdrage. Geef ons wel een seintje wanneer je die keuze maakt. 
Tevens verkorten we de verblijfsperiode van 4 naar 3 weken in de hoop dit voor meer gezinnen mogelijk te maken. Zegge het 
voort… Wij hopen op een verdubbeling van het aantal kindjes dit jaar!!!! 
Wil je meer weten over onze werking? Graag wat info rond onze gastkinderen of vragen om misschien gastgezin te worden? Of 
een babbel om wat meer te weten? Aarzel niet, vrijblijvend kan je ons contacteren. Mail ons gerust op info@euro-childen.be 
(opgelet nieuw mailadres!), bel op  0495/67.82.37 of kom eens langs op ons kantoortje in de Kloosterstraat 141 te Hoboken. Karel 
is steeds aanwezig op vrijdagmorgen of maak een afspraak. Wil je liever een thuisbezoek, dan komt een van onze vrijwilligers 
graag langs. Je ziet, we zijn paraat om jou te vertellen wat het is gastouder te zijn, een kind door die kleine daad, enkele weken 
gelukkig te maken. Want we geloven dat dit project bijdraagt om kinderen uit minder kansvolle streken uit Europa, toch nieuwe 
toekomstperspectieven te geven. En we hebben écht nood aan nieuwe gastgezinnen, elk jaar opnieuw. Ook deze zomer staan 
kinderen te wachten op een uitnodiging en zoeken we nog  kandidaat-gastgezinnen. Hopelijk hoeven we niet, zoals vorig jaar, op 
het laatste nippertje aan enkele kandidaat-kinderen te vertellen dat we niet genoeg gastgezinnen hebben. De desillusie was groot 
voor hen (en ook voor ons). Help je mee om gezinnen te vinden of mogen we jou bij onze trouwe gastgezinnen blijven rekenen? 
Neem alvast ook een kijkje op onze Facebookpagina. Hierop komen regelmatig berichten, lees je wat er leeft en wat we met onze 
vrijwilligers doen. Of volg je de getuigenissen van nu volwassen Euro-Children en gastouders die herinneringen ophalen. Leer je 
de kinderen uit Wit-Rusland kennen die echt uitkijken naar enkele zomerweken in het rustig Vlaamse land. ‘Like’ ons, dat vinden 
we fijn. 
Dankjewel! 
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BELARUS OF WIT-RUSLAND 
 

Zag je ook de aflevering van REIZEN WAES EUROPA over OEKRAINE? Werd je ook geraakt door de 

reportage in TJERNOBYL? Wel, het zijn net die kinderen die leven aan deze grens met Oekraïne die 

wij, met Euro-Children, in de zomer eventjes naar Vlaanderen halen om een gezonde vakantie te 

beleven bij gastgezinnen.  

Kunnen we jou raken om jouw huis in juli eventjes open te stellen en een kind enkele weken 

gezond, zorgeloos en weg van die smeerboel te laten genieten van een gewone vakantietijd...  

Laat je horen als je meer wilt horen over onze werking. Dank, in naam van deze Wit-Russische Euro-Children. 

 

Herbekijk de aflevering.  

Reizen Waes in Europa: Oekraïne (deel 1) 

(vanaf minuut 16:30)  

https://www.een.be/reizen-waes/reisdossier-oekraine 

 

 

 

Mogen we jou wat meer vertellen over Belarus en de streek waarvan onze gastkinderen komen. 

Na de val van de Berlijnse muur en het uiteenvallen van de USSR, had ook Belarus 

de mogelijkheid zich te ontdoen van het Russische juk. Een vorm van democratie 

werd ingevoerd en er werden vrije verkiezingen gehouden. 

De band met het moederland (Rusland) bleef evenwel bestaan zodat Belarus een 

satellietstaat bleef. Het maakt nu deel uit van de Russische Federatie. Wit-

Rusland was een van de oprichters van het Gemenebest van Onafhankelijke 

Staten. In 1994 kwam de Russisch gezinde Alexander Lukashenko aan de macht 

die zich sterk maakte voor een unie met Rusland. 

Wel is er opnieuw godsdienstvrijheid en de eigendommen van de kerk werden 

teruggegeven. In sommige gevallen is er zelfs een samenwerking tussen kerk en 

staat en dit op het vlak van sociale voorzieningen. Hoewel Belarus officieel niet 

meer communistisch is, staat het standbeeld van Stalin nog steeds prominent 

voor het parlement en voor ieder stadhuis. De Wit-Russische taal wordt 

gesproken en onderwezen door een zeer beperkte groep. Het overgrote deel van 

de bevolking spreekt Russisch, zodat deze de algemene en officiële omgangstaal is geworden. 

Belarus, zo noemen ze zich officieel, is een groot uitgestrekt, glooiend land en wordt de graanschuur van Oost-Europa genoemd. 

De weidse landbouwpercelen worden afgewisseld met uitgestrekte bossen. Er wordt nog steeds gewerkt met het 

kolchozensysteem (zeer grote staatsboerderijen met tewerkstelling voor de omwonenden). Er zijn ook strafkolonies, de 

gevangenen moeten dwangarbeid verrichten op de boerderij die bij de gevangenis is gevoegd. (Belarus is het enige Europese land 

dat nog terechtstellingen uitvoert). 

Belarus is ook een land met grote armoede. Vooral op het platteland heerst grote armoede. De meeste mensen hebben wat grond 

rond hun huis dat bestaat uit houten muren en een golfplaten dak. Zij kunnen hun basisvoeding zelf telen. Deze voeding is echter 

zeer eenzijdig en leidt vooral bij de kinderen tot een algemeen vitaminegebrek. Andere voeding is zeer duur en voor de meeste 

mensen onbetaalbaar.  

Bodem en lucht zijn bovendien ernstig vervuild door de eigen industrie (chemie, aardolieproducten, machines en 

metaalproducten) en door de Russische industrie die gevestigd is aan de grens met Belarus. Deze vervuiling vindt men in de 

voedselketen terug. Er is geen officiële controle op het voedsel, zodat de werkelijke graad van vervuiling moeilijk te achterhalen 

is. Niemand zal water uit de kraan drinken, men heeft er geen vertrouwen in.  

https://www.een.be/reizen-waes/reisdossier-oekraine


De gezondheidszorg is gratis, maar voor een behandeling moet men naar de stad, mits doorverwijzing van de plattelandsdokter. 

Ook hier loopt een en ander fout, zodat de zorg nauwelijks tot bij de gewone man komt.  

In 1986 is dan het ongeval met de kerncentrale van Tsjernobyl (Oekraïne) gebeurd. Hier verwijzen we graag naar de reportage van 

Reizen Waes (zie hierboven) die je nog steeds kan herbekijken via ‘VRT NU’. Gezien deze centrale dicht bij de grens met Belarus 

ligt, hadden ook zij te maken met de gevolgen. Een radioactieve wolk trok over een groot deel van het land. Nu, meer dan 30 jaar 

later zijn de gevolgen van deze ramp nog steeds voelbaar. Bij de bevolking zijn er heel wat kankergevallen, ook bij de kinderen. 

Hoewel men het probleem tracht te minimaliseren, is het toch opvallend dat Minsk, de hoofdstad van Belarus, gespecialiseerde 

en gerenommeerde centra heeft voor kanker én voor metabole aandoeningen. 

Het Zuidoosten van het land is nog steeds besmet (men spreekt van een vervalperiode van 300 jaar) en als de winden uit deze 

richting komen, brengen die radioactieve deeltjes mee, zodat er een constante, zij het minieme, besmetting ontstaat. Deze 

herhaalde minieme hoeveelheden zijn op termijn vooral voor zwakke personen en kinderen nefast. Deze conclusie wordt door 

Greenpeace verkondigd en gestaafd door meerdere wetenschappers, doch tegengesproken door de autoriteiten.  

Daarom zijn wij ook gestart met de kinderen uit Belarus in ons programma op te nemen. Het is een vorm van solidariteit, waarbij 

we deze kinderen de kans geven even op adem te komen in onze gezinnen. We kunnen het beschouwen als een 

gezondheidsverblijf. De selectie gebeurt door de diverse regionale Caritasdiensten van Belarus en de kinderen komen uit alle 

districten. Ook de coördinatie gebeurt door Caritas Belarus. 

Bij de evaluatie van het project is gebleken, dat deze kinderen inderdaad nood hebben aan een vakantie en aan gezondheid (al 

was het maar een kleine maand per jaar gezonde lucht). Wij blijven hopen om in de toekomst meer kinderen, jongeren te kunnen 

uitnodigen.  De zeer strenge en stroeve administratie en de hoge vervoerskost maken deze bestemming niet zo eenvoudig. Toch 

vinden we het belangrijk om als Euro-Children met dit land door te gaan! 

 

HELP JE MEE? 
 

Help je mee om gastgezinnen te zoeken? Dit kan je doen met grote, maar ook met kleine inspanningen. Deze periode van het jaar 

is namelijk het moment om kandidaat-gastouders aan te spreken. Wat je kan doen? 

• Like ons op Facebook, nodig vrienden uit dit ook te doen en deel onze berichten. Zo krijgen we naambekendheid en 

bereiken we veel mensen met 1 kleine click. Misschien maken we jonge gezinnen warm voor een vakantiekind. 

• Help ons geld in te zamelen met een actie of een standje op een gelegenheid, een garageverkoop op een rommelmarkt, 

door een quiz- of spaghettiavond te organiseren. Laat het ons weten en wij geven je promotiemateriaal en helpen graag 

mee met de publiciteit, ook via onze website en onze FB-pagina. 

• Hang onze bijgevoegde NIEUWE affiche voor jullie vensterraam of op een plek waar veel mensen komen. Wil je nog  

een/meerdere exempla(a)r(en) om te bedelen (A4 of A3-formaat) in scholen, sportvereniging, jeugdbewegingen, 

buurthuizen of een tekst om te laten publiceren in een tijdschrift. Laat je horen!! Dit helpt ons enorm.  
DANKJEWEL!!! 

SAVE THE DATES 
Lieve gastgezinnen, noteer deze data alvast in jullie agenda. Meer info volgt via mail, op onze Facebookpagina en in ons volgend 
tijdschrift. 

• Zaterdag 25 of zondag 26/05/2019 - Ontmoetingsdag 

• Zondag 14/07/2019 – Familiedag  

 

Sfeerbeelden van de Europaquiz te Herzele – zie verlag op de volgende pagina. 

 

      



MOOIE OPBRENGTSEN IN 2018!! 

Inderdaad, we hebben mooie cijfers aan opbrengsten binnengerijfd dit jaar en dit hebben we alleen maar te danken een de vele 
vrijwilligers die zich hiervoor zomaar (keer op keer) inzetten. Een duwtje in de rug om de reiskosten voor onze gastkinderen en 
de daarbij horende administratie te kunnen betalen. 
We sommen graag deze acties op, met een verslagje. DANKJEWEL!! 👏 

• 14e Euro-Children Quiz 06/10/2018 BIB Duffel: €610 🔥 
Deze warme Quiz was tevens een actie voor De Warmste Week van Music For Life. Met grote dank aan het mannenkoor 
Pro-Musica & de catecheseploeg Cascaderos, voor de vragenopstelling, met onze vrijwilligers Martine & Ilse die dit project 
hebben geleid. 10 ploegen of welgeteld 57 deelnemers zorgden voor een fijne avond, de sfeer zat erin, de prijzentafel was 
groot (dank zij onze gulle en trouwe prijzenschenkers) en omdat kiezen moeilijk was, werd het zelfs nachtwerk. Met 
oprechte dank aan presentator Joran. Lucienne, Willy en Martine waren onze charmante jury. Zonder de logistieke steun 
van vrienden en familie om alles nadien op te ruimen en de hulp van Kris, Paul, Paula, Monique, Nicole, Kaat en Clement... 
en Liese, hadden we dit nooit geklaard.  

• Kerstmarkt 24-25/11/2018 Duffel: €259  
Mooie verwarmde en versierde zaal, de eerste kerstmuziek van 2018, toffe vrijwilligers voor één of ander goed doel. Dat 
waren op zaterdag onze eerste klanten voor de tombola, voor een aankoop uit ons assortiment mutsen, sjaals en wanten… 
We hadden vele mooie prijzen en spullen, gekregen van gulle sponsors. Een dankbare steun. Voor het jonge volkje hadden 
we ook visvangst met kleine en grote pakjes. 
Zondag passeerde er meer volk en werden de eerste kerstcadeautjes aangeschaft. 
Met dank aan Rita, Kristel, Lucienne, Willy voor de ‘kraamhulp’. Paul, Nicole en onze trouwe vrijwilligster Martine en haar 
huisgenoten voor de logistieke steun. Maar ook de vele sympathisanten die een praatje kwamen slaan én de organisatoren 
van De Schakel.       

• Kerstmarkt 1 & 2/12/2018 Turnhout: €26 
Soms doe je veel inspanningen, maak je veel tijd vrij en is je beloning pover. Ook dat is het lot van een vrijwilliger. Dit mocht 
Lucienne spijtig genoeg ervaren op de Multiculturele kerstmarkt. Ook al is dit een laag bedrag, toch zal ook deze som onze 
bankrekening spijzen. En, Euro-Children werd alvast gezien in Turnhout! Oprechte dank, Lucienne! 

• Europaquiz 8/12/2018 De Wattenfabriek, Herzele: €150 
Deze zomer kregen we een onverwachte en aangename mail van de bibliothecaris van Herzele, Paul Kellens, met de 
melding dat zij een quiz rond Europa wensen te organiseren en de opbrengst willen  schenken aan een goed doel met dit 
thema. Googlewerk bracht hen bij ons. Een prachtig initiatief, niet? 
En een mooie opbrengst voor een hele fijne avond: serieuze quiz, stijlvolle presentator, leuke sfeer, toffe muziekband, 
aangename Herzelenaren, ware quizzers die streden om een hoge plaats. Dus wij met onze delegatie Euro-Children-

vrienden waren de fijne verliezers… 😉, maar we hebben intens genoten!!  
Dankjewel aan de organisatoren van de BIB!!   

 

EEN STEENTJE BIJDRAGEN… 
Met onze VZW dragen wij 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. 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                                                  verantwoordelijke uitgever: Karel Vermeulen 

 Ondernemingsnummer: 409 257 747                                                                                                                               Tel: +32 495 67 82 37 
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