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Beste vrienden, 

In normale omstandigheden (oei, wa’s da nu nog) viel in de voorbije week bij zo’n 1500 gezinnen ons tijdschrift in de brievenbus. 

Maar het is vandaag niet zo. Het zijn geen normale tijden waardoor het voor ons tijdschrift-team ook niet mogelijk was, door de 

verstrengde Coronamaatregelen, samen te komen in de ruimtes van Kiosk (waar we ook ons kantoortje hebben) om ons 4e 

tijdschrift van 2020 verzendklaar te maken. Deze opdracht is ook een volle dagtaak van 4 trouwe vrijwilligers die dit huzarenwerkje 

alle 3 maanden klaren! Op een extra zoomvergadering werd uiteindelijk beslist om deze uitgave uitzonderlijk te vervangen door 

deze nieuwsbrief die we digitaal verzenden via mail en verspreiden op de webstek en Facebook. Een ‘gezonde’ beslissing. 

We sluiten 2020 dan ook af als een uitzonderijk jaar. Niet alleen konden onze kinderen uit Belarus niet overkomen, maar ook alle 

geplande activiteiten konden, met uitzondering van onze familiedag,  - zoals bij vele vereniging - niet doorgaan. Geen paasverkoop, 

geen deelname aan de avondmarkt bij het Zilvermeer, geen ontmoetingsdag, geen kerstmarkt. Maar… onze quiz deed het wel! Ja 

hoor, onze quizmaster Kris nam de uitdaging aan om een mini-versie online te plaatsen. Onze bereidwillige webmaster Danny 

werd ingeschakeld en dit bleek technisch haalbaar. Daan maakte (opnieuw) een gewijzigde (derde versie) van de affiche en op 14 

november om 14u was de link voor een week beschikbaar op het net. 19 deelnemers/ploegen deden mee en we hadden zelfs een 

ex aequo van 3 winnaars. Zij ontvingen naast de begeerde eeuwige roem van ‘winnaar 2020’ elk een waardebon voor een VIP-

verwennerij op onze Euro-Children-quiz 2021!! Zo zie je, ook wij moeten creatief zijn.  

Nog nooit hebben we met ons team zoveel vergaderd (via Zoom uiteraard), want steeds opnieuw wilden we kort op de bal spelen, 

afwachten wat kon, wat niet kon… Nog nooit hebben we zoveel uren overlegd, overwogen, herschikt, afgelast… steeds in de hoop 

van… en dan toch niet. 

En toch voelen we ons heel goed met Euro-Children! Want meerdere gezinnen spraken ons reeds aan in deze Coronatijd om info 

rond onze werking te bekomen én 4 gezinnen hebben al een inschrijvingsformulier ingevuld voor de zomer van 2021 (bovenop 2 

gezinnen die zich aanboden net na de afsluiting van ons vorig werkjaar). Door de ontmoetingsbeperkingen kunnen we de 

huisbezoeken uiteraard niet uitvoeren en moeten we onze kandidaat gastgezinnen (en ook wij) geduld opbrengen om de dossiers 

af te werken.  

Maar niet alleen u en ik - met de berichten over de vaccins die er wereldwijd aankomen - maar ook Euro-Children kijkt uit naar 

een hoopvolle zomer 2021. Want dan zullen ‘eindelijk’ de 19 kinderen met een jaar uitstel, wel op vakantie kunnen komen in hun 

gastgezin (er waren in 2020 7 nieuwe gastouders)! En met de fijne start van dit werkjaar, hopen we dat de huidige teller van 6 

nieuwe gezinnen 2021 nog wat aangroeit. Wij geloven er in dat dit negatieve jaar ons allen positieve kansen geeft, zoals een kind 

een vakantie bezorgen in je eigen gezin. Het besef dat geluk eenvoudig gedeeld kan worden. 

 

Aan u allen, lieve Euro-Children-vrienden, 

 

Een Zalige Kersttijd & Eenvoudig Geluk in 2021!!! 
Het bestuur 

EURO-CHILDREN 

Driemaandelijks tijdschrift oktober-november-december 

Jaargang 62 – 2020 nr. 4 

Corona-versie - NIEUWSBRIEF 

Nieuwsbrief 2020/4 – geen tijdschrift!  



Vrijwilligers gezocht 

 

Dat een vereniging pas draait als er vrijwilligers zijn, dat weten we allemaal. Dit is voor onze VZW niet anders. Alles, maar ook 

alles, gebeurt dank zij de inzet van vele vrijwilligers. Een groep mensen dat zich plichtsbewust inzet om net het doel van Euro-

Children (kinderen uit andere Europese landen, waar het leven toch wat minder zorgeloos is, een vakantie aan te bieden bij onze 

gastgezinnen) mogelijk te maken. Maar ook vrijwilligers komen en gaan. Ook bij ons gebeurt dit. Enkele (gewezen) gastouders 

gaven het signaal dat ze na dit werkjaar (na tientallen jaren!) liever de fakkel willen doorgeven. Ja, dan kan je alleen maar dankbaar 

zijn om hun jarenlange belangeloze inzet (en dit zullen we ten gepaste tijd uiteraard officieel meedelen en vieren…. Oei, ook dat 

moet wachten).  

Dit wil ook zeggen dat we nieuwe krachten moeten aanspreken. Ook dit wordt een uitdaging voor het werkjaar 2021.  

Misschien maken we jou warm, wil jij wel eenmalig bij een activiteit of een deeltaak bij onze dagelijkse werking opnemen om zo 

de toekomst van Euro-Children te helpen verzekeren.  

Misschien, wil jij er eens over praten wat dit betekent, wat dit inhoudt. Doe een belletje of mail ons…  

Misschien word jij onze nieuwe team-collega! 

Misschien…  

Het Euro-Children-team 

 

  Een kruimel van de kersttafel   
 

Als jaarlijkse gewoonte in deze periode van gulheid en aandacht voor hen die het minder hebben in onze wereld, durven wij een 

restje te vragen van uw kersttafel. Dat kleine deeltje zal ons in staat stellen om een grote bijdrage te leveren aan de vakanties voor 

onze kinderen uit Belarus. Dankjewel! 

Nog snel een 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                                                                                                                                                                                                                                                 
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