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Beste vrienden, 

Stel je voor: een café zonder klanten, een pretpark zonder bezoekers, een vliegtuig zonder passagiers… gastouders zonder 

gastkinderen. Wat we ons niet konden voorstellen is iets wat we vandaag als een beetje gewoon ervaren. Alles lag, al dan niet 

tijdelijk, of nog steeds, plat. Ook verenigingen konden hun ding niet doen, ook wij niet. Het werd geen zomer deze zomer.  

In onze vorige berichten kon je volgen hoe we toch elke poging, tot eind juni open lieten om onze kinderen uit Belarus over te 

laten komen. Tot het definitieve verdict viel door de Wit-Russische overheid via de Belgische Consul én de plaatselijke 

Caritaswerking in Minsk dat de overtocht niet kon. Een keuze die we niet alleen maakten, maar door onze samenwerking, samen 

deden. Dit deed pijn. Zeker voor deze kinderen die net, vanuit hun situatie hard uitkijken naar eventjes weg uit een hard bestaan. 

Gezien het hier om minderjarige kinderen gaat en individuele uitnodigingen uiteraard onmogelijk waren (ook al polsten enkele 

gastouders naar deze optie om toch hun kind deze kans te bieden) gezien die samenwerking, kon dit net wel voor de jongeren (dit 

zijn geen kinderen meer) uit Slovakije en Kroatië die al jaren welkom zijn in hun gastgezin. Voor de Slovaakse jongeren waren de 

voorwaarden te veeleisend en besloten alle gezinnen na overleg met hun eigen gastkind om 2020 te schrappen in hun 

vakantiegeschiedenis. Eind juni was het voor Kroatië wel mogelijk en zijn 2 jongvolwassen studenten ingegaan op de uitnodiging 

van hun gastgezin. 2020 wordt bijgevolg vermoedelijk (laten we hopen dat dit eenmalig is) het jaar met het laagst aantal 

gastkinderen. Maar geloof ons, Denis en Lorena zijn super verwend geweest tijdens hun weken in hun warme vakantiethuis. Geniet 

even mee van de ontvangen kiekjes. 

Maar we geven de moed helemaal niet op, integendeel! 2020 was voor ons een heroplevingsjaar. Niet alleen hebben we veel 

contacten onderhouden en soms een heropstart met onze trouwe gastgezinnen, we mochten 8 nieuwe gastouders verwelkomen! 

En… ons nieuw werkjaar 2021 is nog niet opgestart of 2 nieuwe gezinnen boden zich reeds als kandidaat aan. Laat 2021 maar 

komen!! 

Nog een zorgeloze en gezonde nazomer voor jullie allen en tot bij de jaarwisseling. 

Het Euro-Children-team 

←  

Denis bij zijn 

vakantieouders 

Amanda & Guy 

 

 

 

Lorena bij het 

vakantiegezin 

Christiane & Dirk 

→ 
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Vakantie in Corona-versie 



Een toffe, avontuurlijke familiedag! 

Zondag 19 juli 2020 was de datum die al lang in onze agenda was aangevinkt als jaarlijkse familiedag. Een dag waarop we - tijdens 

het verblijf van de gastkinderen in hun Vlaamse gezinnen - steeds samenkomen in een Provinciaal Domein. Vooraf hadden we 

onze gastouders gemeld dat, wat de beslissing ook werd inzake de overtocht van de kinderen, wanneer we van de overheid de 

toestemming hebben om in groep samen te komen, we hoe dan ook (zelfs zonder gastkinderen) dit laten doorgaan. Kon het niet 

in juli, wel dan proberen we dit naar een latere datum te verschuiven. Zoals u weet, en reeds kon lezen, was dit voor de kinderen 

uit Belarus en Slovakije een feit: geen zomer deze zomer. 

Op 1 juli ging fase 4 in van het afbouwplan Corona-maatregelen, dus we konden starten met de definitieve planning van deze dag. 

Veel later dan normaal, boksten we ons dagprogramma in elkaar, legde Ann contacten met het Provinciaal Domein Puyenbroek, 

werden activiteiten met een begeleider geboekt en de uitnodigingen verzonden naar de gezinnen. En ja hoor, respons kwam er. 

8 gezinnen daagden die zondag op. Net zoals 2 jaar geleden, mochten we onze ‘promotiecaravan’ (dankjewel Marc!) binnen het 

domein plaatsen en werd het graspleintje met picknickbanken een tijdelijk stukje Euro-Children-domein. De koffie stond klaar 

tegen 11u en - onder onze vooraf aangekondigde veilige afspraken van afstand, handgels en mondmaskers op zak - arriveerden 

de gezinsbubbels een voor een. Deze keer geen handgeschud of gezoen, maar met een wuifje hier of een elleboog- of voettik daar, 

werd er hartelijk gegroet. Een welkoms- en dankwoordje door Ann t.o.v. onze gezinnen die toch in deze Corona-tijden trouw 

aanwezig waren en de nieuwe gezinnen die zonder een echte opstart, toch afzakten, mocht niet ontbreken. Plus natuurlijk een 

warm onthaal aan ons enige Kroatisch gastkind Denis (Lorena was nog niet aangekomen) met de gastouders Amanda & Guy. 

Trouwe Euro-Children-fans, weten dat we een speels volkje zijn en dat Ilse dé persoon is om dit in goede banen te leiden. Het 

werd een Corona-bubbel-spel. Elke bubbel/gezin kreeg een blad met meerdere spelen op genoteerd. Je kon dan een ander gezin 

uitdagen, of met je eigen bubbel het spel spelen. De woorden waren nog niet koud of er werd kubb en petanque gespeeld, 

(heeeeel lang) op 1 been gestaan, gebadmintond, kaartenhuisjes gebouwd, een balletje op een meter gebalanceerd, een tennisbal 

gekaatst,… Het resultatenblad was plots van geen belang meer, want plezier nam de overhand. Iedereen genoot van het spel en 

van elkaar… of zijn geflater of gestunt. 

Sneller dan verwacht was het 13u. Tijd voor de picknick die deze keer, wat dacht je, per bubbel gebeurde. Onze traditie om het 

meegebrachte eten te verzamelen en dan te smullen van een feesttafel, was deze keer uiteraard niet mogelijk.  

Een uurtje later startten we onze wandeling richting sportterreinen, want daar hadden we een afspraak met een begeleider. De 

afstand naar die plek is toch een 2 km op het domein en deze mooie tocht heen en terug deden we niet zomaar. Ilse had opnieuw 

gekke en creatieve opdrachten voorzien. Dat was echt tof. 

En dan, ‘Le moment suprême’: het hoogtouwenparcours en muurklimmen. De grootste groep had zich opgegeven als deelnemer 

en… sommigen lieten zich toch verleiden door de begeleider en verlegden zo hun angsten en overtroffen zichzelf (de foto's 

hieronder staven deze uitdagingen). Niet alleen het 4 m parcours werd in een mum van tijd door groot en super klein uitgevoerd, 

een aantal waagden zich zelf tot 8 m. En dan nog even muurklimmen. Het was super tof! En dit, onder een stralende zon. 

Terug naar onze caravan, een ijsje, wat drinken en afscheid nemen. Het werd een Corona-familiedag, maar als we eerlijk mogen 

zijn een super-geslaagde namiddag! Velen waren dankbaar voor dit samenzijn en we mochten dit onmiddellijk of nadien met een 

berichtje lezen. Het was heel fijn, een waar familiegevoel. 

Moe (sommigen heel moe, zeker Ann die nog niet lang was geopereerd), maar heel voldaan gingen we met 22 huiswaarts. En toen 

enkele dagen later, op donderdag het bericht kwam dat er een verstrenging kwam van de Corona-maatregelen vanaf zaterdag 25 

juli… toen waren we dubbel gelukkig. Hebben wij chance gehad!!!  

Ilse & Ann (het familiedag-team) 

 

 

 

 

                            En of het plezant was                                                                                                                        



Een gastouder vertelt over hun 2e generatie-gastkind     

Guy en Amanda (zie ook de foto’s op blz. 1) draaien al een poosje mee als gastouders, maar hun verhaal is ook heel uniek in ons 
Euro-Children-bestaan. We zijn hen dan ook heel dankbaar om hun jarenlange inzet voor hun gastkinderen en vinden het fijn dat 
ze hun getuigenis met onze lezers willen delen.   
 
De zomer van 2020 – de zomer van Covid-19 – maar gelukkig ook weer een zomer met Denis. 
In 1996 zag ik in een plaatselijke krant de oproep om tijdens de zomer kinderen uit Kroatië een onbezorgde vakantie in een Belgisch 
gezin te bezorgen. Voor de Balkanoorlog hadden we in het toenmalige Joegoslavië, vijf jaar na elkaar een fantastisch verlof gehad. 
We werden er overal gastvrij ontvangen en waren van het land en zijn bewoners gaan houden. We moesten dus niet lang nadenken 
om ons kandidaat te stellen. Dit vonden we namelijk een uitstekende kans om iets terug te doen voor tenminste één van hen. 
Father Robert was in die tijd de Euro-Children bezieler en zijn contactpersoon in Kroatië was Sister Mirna. Zij bezocht verschillende 
Kroatische families om op te sporen waar de meest schrijnende situaties zich voordeden. Zo kwam de 12-jarige Dijana bij ons. Een 
meisje uit een gezin van drie kinderen dat door de oorlog hun huis in Bosnië was moeten ontvluchten en hun heel hebben en houden 
hadden moeten achterlaten. Ze kwam 6 jaar achter elkaar en het was telkens een heel gezellige periode met veel jong volk over de 
vloer. Tussendoor reisden wij een paar keer terug naar Kroatië en leerden zo haar familie kennen. In 2002 werd haar eerste zoon 
Denis geboren. Enkele weken later gingen we op kraambezoek. Ook voor zijn eerste verjaardag werden we uitgenodigd. We bleven 
contact houden met brieven en af en toe een bezoekje van ons aan hen. Wij stelden zelf vast dat het binnenland van Kroatië zich 
maar heel traag herstelde van de gruwel van de oorlog. 
Begin 2011 kwam de vraag van Dijana of haar zoontje ook eens bij ons tot rust kon komen. We namen opnieuw contact op met 
Euro-Children en ook dan ging Sister Mirna poolshoogte nemen. Zij stelde vast dat door de nog steeds zwakke economische 
toestand in haar land, dit gezin nog zeer hulpbehoevend was. Diezelfde zomer kwam Denis 3 weken bij ons. Na minder dan 2 weken 
gaf hij te kennen dat hij het volgende jaar wou terugkomen en toen hij vertrok zei hij: ‘Ik kom volgend jaar terug en dan bli jf ik 2 
maanden’. En sindsdien komt hij dus iedere zomer van begin juli tot tegen het einde van augustus naar ons. Sinds het tweede jaar 
dat hij kwam wou hij dat we enkel Vlaams tegen hem praatten en hij pikte onze taal heel snel op. Na 10 maanden afwezigheid 
vroegen we ons telkens af of hij nog Vlaams zou kennen en hoeveel hij veranderd zou zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Maar 
iedere keer opnieuw voelde het vanaf de eerste dag heel vertrouwd aan. Hij is een deel van de familie geworden. Hij kent ook al 
onze vrienden. Hun kinderen en kleinkinderen zijn ondertussen zijn Belgische vrienden geworden waarmee iedere zomer weer 
wordt afgesproken. 
Alleen was deze zomer er geen zoals de vorigen. Covid-19 verstoorde onze plannen. Er waren geen rommelmarkten, geen 
Kozenkermis. Het zwembad van de camping was enkel open voor wie er kampeerde, de plaatselijke cinema bleef dicht. Afspreken 
met de vrienden ging niet vanwege ‘de bubbel’. Toch werd het weer een leuke zomer met veel fietstochtjes, petanque-wedstrijdjes 
en gezellige en interessante babbels.  
Wij zijn zo ontzettend blij dat we zoveel jaar geleden in het avontuur van Euro-Children zijn gestapt. Het is een geweldige ervaring 
om op deze manier kennis te maken met een andere cultuur. Het is telkens weer een feest om Denis bij ons te hebben en we hopen 
dat dit zich nog heel vaak kan herhalen. We kijken er ieder jaar weer heel erg naar uit. Vandaag brachten we hem terug naar de 
luchthaven. Wij met een krop in de keel en hij met gemengde gevoelens: blij om zijn familie en vrienden terug te zien en triest om 
zijn Belgische familie en vrienden achter te laten. Voor hem en ons begint het aftellen naar volgende zomer. 

Amanda Wintmolders – 22/08/2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

op de familiedag! 



16e Euro-Children-Quiz     

Ook dit jaar slaan 
het mannenkoor 
PRO MUSICA uit 
Duffel de 
handen in elkaar 
met onze 
vrijwilligers voor 
de 16e quiz ten 
voordele van 
onze werking 

EURO-
CHILDREN. 
Zij die houden 
van quizzen, of 
gewoon zich 
even willen 

amuseren, 
WELKOM!! 

Dit wordt 
opnieuw een 
pittige quiz! 

Plezier 
verzekerd! 

Voor elke deelnemer wordt trouwens een prijs voorzien!  
 

Protest Wit-Rusland     

Bij deze gelegenheid willen we toch jullie aandacht vestigen 
op de grote problematiek in Belarus. Elk van ons volgde de 
politieke evolutie via de verscheidene mediakanalen n.a.v. 
de recente verkiezingen. Graag willen wij, als Euro-Children, 
onze steun uiten aan de vele mensen op de barricaden die 
vreedzaam en kordaat hun stem eindelijk laten horen, 
angsten overwinnen en rechtop staan. Deze prachttekening 
(gepubliceerd op de FB-
tijdlijn van een Caritas-
medewerker) 
symboliseert hun 
vreedzaam verzet. Wij 
deelden dit dan ook op 
onze tijdlijn om hen, en 
zeker onze vrienden van 
Caritas Minsk, een hart 
onder de riem te steken. 
Ook jij kan je laten horen 
in hun strijd om eerlijke 
democratie met 
steunbetuigingen, zoals 
een  op ons 
gepubliceerde Facebook-verhaal, of op welke manier ook. 
We leven met hen mee! 
 

 

Een steentje bijdragen… 

Extra belastingvoordeel in 2020: tot 60% op uw giften!! 

Op vrijdag 12 juni 2020 heeft de superkern van de regering een akkoord bereikt over een nieuw pakket steunmaatregelen, ook 

voor NGO’s zoals Caritas, in het kader van de coronacrisis.  

Wat betekent dit concreet: 

Voor u: een verhoging van de belastingvermindering van uw giften in 2020 van 45% naar 60%. Dwz 60% (i.f.v. uw inkomen) van 

uw gestorte gift zal je kunnen terugtrekken van uw belastingen. Zo kan een gift van €40 jou in werkelijkheid maar €16 kosten of 

bij €100 wordt dit €40! 

Voor ons: een mooie duw in de rug om de transportkosten van het verblijf van onze gastkinderen 2021 uit Wit-Rusland te dragen. 

Ook komen we tegemoet in deze kost bij alle gezinnen die hun jongvolwassen Euro-Child verder uitnodigen uit de andere landen 

waarvoor we geen groepstransport meer organiseren (zolang hij/zij studeert en in het verleden via Euro-Children op vakantie 

kwam). 

                                                             Mogen wij 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: BE 0409 257 747                                                                                                                       Tel: +32 495 67 82 37 

 info@euro-children.be                              https://www.facebook.com/eurochildren                            https://www.euro-children.be 
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