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We gaan er weer voor! 

 

Beste sympathisanten, beste (kandidaat)gastfamilie, 

Het is er  opnieuw, ons tijdschrift! Ja, onze vorige editie 2020/4 hebben we niet verzendklaar kunnen maken gezien de 

overheidsmaatregelen. Maar we hebben hier een (mini)mouw aangepast en een elektronische nieuwsbrief gepubliceerd (zie 

volgend artikel). Gezien niet iedereen digitaal werkt, voegen we de inhoud aan deze uitgave van ons eerste tijdschrift 2021, wat 

deze editie letterlijk dubbel en dik maakt. Zo hebben we onze achterstand wel echt ingehaald. 

En onze trouwe vrijwilligers van het Tijdschrift-Team lieten zich ook unaniem horen: Ja, we gaan ervoor! Goede afspraken werden 

gemaakt om deze verzendtaak Corona-proof te klaren gezien we het allen belangrijk vonden onze nieuwsberichten niet nog eens 

uit te stellen. Maar toen Kiosk - waar we ons kantoor hebben en vergaderzalen mogen gebruiken - liet weten dat enkel hun vaste 

medewerkers de ruimtes mogen betreden, moesten we opzoek naar een andere oplossing. (Corona)plan B werd geboren: 

samenwerken met een maatwerkbedrijf. Contacten werden gelegd met Ryhove te Gent, de ideale partner voor ons drukwerk 

gezien hun meer dan 50 jaar ervaring in de grafische sector. En ja hoor, we hebben een samenwerking. We gaan er duidelijk samen 

voor, want dit ultieme document is nu van hun hand: gedrukt, samengesteld met de affiche en het overschrijvingsformulier, 

etiketten aangebracht en richting Bpost gebracht! Dankjewel, Elisabeth om samen met jouw collega’s deze snelle 

onderhandelingen te klaren. We zijn blij met het resultaat van jullie drukkerijteam! 

 
Maar niet alleen met dit tijdschrift gaan we ervoor. Ook onze gezinnen bevestigen stapvoets hun gastvrijheid, ook al is er nog een 

onzekerheidssfeer. Uiteraard kunnen we enkel aan onze gezinnen vragen of ze hun gastkind uit Wit-Rusland, Kroatië of Slovakije 

opnieuw WELKOM heten deze zomer. Alles is onder voorwaarde, als Corona geen spelbreker is. De rest - dat kennen we allemaal 

- is opnieuw afwachten. Ja, wat die toekomst, die zomer worden zal, blijft voor ons allen meer dan een gewoon vraagteken. Niets 

is zeker. Ook niet of onze gastkinderen een ‘gezonde’ overtocht kunnen maken. 

Wordt het zoals 2020 en moeten we alles op het laatste nippertje afgelasten of 

zal een goedkeuring van onze overheden en van de autoriteiten van het gastkind 

die jaarlijkse vakantie mogelijk maken? Alles hangt hiervan af. Laten we hopen 

dat de vaccins ons tijdig verlossing brengen, wereldwijd, en we samen kunnen 

zomeren… met onze gastkinderen. Hoop doet leven, en die hoop hebben wij. We 

zetten ons verder in, maar ook onze collega’s in Caritas Belarus.  

We  gaan er samen voor om alles alvast te plannen en te regelen!  

Het Euro-Children-team 

 

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

https://www.facebook.com/eurochildren 
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Nieuwsbrief 2020/4 – geen tijdschrift! 

 

Gezien we in november 2020 in een zware Coronapiek verkeerden en de overheidsmaatregelen het ons Tijdschrift-Team niet 

toeliet om samen te komen voor de verzending van onze laatste editie 2020, hebben we na beraad op onze Zoomvergadering van 

12/11/20 beslist om geen publicatie van het tijdschrift 2020/04 te laten gebeuren. Bpost gaf de uitzonderlijke mogelijkheid om 

een annulatie aan te vragen. Wel beslisten we om een digitale nieuwsbrief op te maken die we via verscheidene kanalen (mail, 

webstek, Facebook) konden verspreiden. Zo bleven we toch verbonden in de kersttijd. 

Door deze noodsituatie hebben we ons ook voorgenomen om wat meer mailadressen te verzamelen. Want, misschien kreeg jij 

deze brief niet in jouw elektronisch brievenbus. Graag zouden we ook jouw mailadres kennen. Mogen wij je daarom verzoeken 

om ons deze gegevens te bezorgen. Stuur gewoon een mailtje naar info@euro-children.be met je naam, post- en mailadres 

(natuurlijk!). Dank! 

Hierbij de ELEKTRONISCHE POST DD. 29 DECEMBER 2020. Zo ben je bijgebeend! 

 

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 verenigingen - 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 

op… 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 

mailto:info@euro-children.be


Zoom-startschot met Caritas Belarus 

 

Zoals jullie weten, werken wij sinds jaar en dag samen met de Caritas-afdelingen in het buitenland. Een mooie traditie die waarde 

geeft aan onze VZW. Caritas-Belarus is dan ook sinds 2013 onze partner voor de selectie van de  nieuwe gastkinderen. Vorig jaar, 

in de herfst van 2019 is Ann (met Marc) afgereisd naar Minsk, om de banden te verstevigen, daar er zowel in Wit-Rusland als in 

ons vereniging sinds geruime tijd andere medewerkers actief zijn en een persoonlijke ontmoeting nog niet was gebeurd. In ons 

tijdschrift van 2019/4 kon je het succes van deze trip lezen. 

 
Sindsdien houden we de contacten sterk en werd voor de zomer van 2021 alvast onze eerste Zoomvergadering gehouden. De 3 

dames van ons bestuur, Martine, Ilse & Ann zaten op donderdagavond 4 februari jl. elk voor hun computer. Ook Father Vitaliy, 

(directeur Caritas Belarus), Olga (vanuit het diocesaan Grodno) en Anna, die de vertaler van dienst was, logden in.  

Nadat we hadden geluisterd naar de huidige moeilijke omstandigheden in Wit-Rusland - niet alleen leven ze in diezelfde Corona-

crisis waar de overheid lang de inpakt ontkende, ook de politieke meningsuiting is hoog oplaaiend -  bespraken we de noodzaak 

van een goede selectie van de kinderen. Want voor ons en onze gastouders is het belangrijk dat net kwetsbare kinderen een kans 

krijgen tot een eventjes weg. Dit is de doelstelling van onze VZW. Ook al lokt zo’n vakantie-uitnodiging voor vele Belarus-kinderen, 

het moeten steeds jongeren zijn waar een vakantie niet vanzelfsprekend is. Olga, die hiervoor verantwoordelijk is, selecteert 

vooral gezinnen met lage inkomens, maar evengoed zij die opgroeien in een moeilijke thuissituatie, o.a.  zware gezondheids- en 

economische gevolgen door de kernramp van 1986, ziekte, huiselijke spanningen, politieke keuze, alleenstaande ouder, 

werkloosheid… Volledig vertrouwen in hun selectie van de kinderen en wederzijds in onze selectie van de gastgezinnen werd 

benadrukt. Een must voor een goede samenwerking.  

We vertelden het fijne positieve nieuws dat we al 6 kandidaat-gezinnen hebben voor de komende zomer 2021 + de 6 nieuwe 

gezinnen 2020 (niet doorgegaan door Corona) & 8 kinderen die worden heruitgenodigd van de vorige jaren = vermoedelijk 20 

kinderen!! Ook dat we spijtig genoeg de nieuwe gezinnen nog niet konden bezoeken (een stap in onze selectieprocedure) gezien 

we door de Coronamaatregelen niet bij mensen binnen mogen. We hopen dan ook dat een kleine versoepeling niet lang uitblijft, 

maar zullen hoe dan ook, desnoods op een alternatieve manier dit huisbezoek, deze contacten afwerken zodat we onze dossiers 

kunnen afronden. Want ook Wit-Rusland hangt hiervan af voor de opstart van hun procedure en ook dat neemt, ook 

administratief, veel tijd in. 

Olga merkte op dat door de grote groep, vermoedelijk een bijkomende begeleider nodig zal zijn. Vanuit de overheid is er nl. de 

regel dat een gediplomeerde begeleidster steeds aanwezig is op jongerenvakanties. Wij garanderen uiteraard dat (als dit nodig 

blijkt) we ook deze tweede volwassene zullen opvangen en onderdak geven gedurende de geplande periode.  

 

Het was fijn samen te brainstormen, na te denken, elkaars werkwijze nog eens te horen. Een onderstreping dat goede 

communicatie positief werkt, zeker als culturen verschillend zijn en we zo elkaar goed kunnen begrijpen. Het stond vast, we zijn 

een goed team, over de grenzen heen. Over enkele weken, als alle heruitnodigingen bevestigd zijn door onze gastgezinnen hebben 

en alle huisbezoeken zijn afgelegd bij de nieuw kandidaat-gezinnen, plannen we een nieuwe meeting.  

Ja, we zijn goed bezig. Enkel nog Corona verslaan!!! 

 

Martine, Ilse & Ann 

 

@euro.children 

 
Ook wij zijn nu Instagram-gebruiker!! 

Ja, ook Euro-Children evolueert met z’n tijd. 
 

Word jij onze volger? 

@euro.children 



Help je mee? 

 
HELP JE MEE om onze werking bekendheid te geven? Gewoon, door een 

affiche voor je vensterraam te hangen of een aantal te verspreiden in jullie 

leefomgeving: het werk, scholen en de vereniging van jezelf of de 

(klein)kinderen, jeugdbeweging, buurthuizen, bibs, parochiehuizen, kerken, …  

Geef een seintje op info@euro-children.be, we bezorgen je graag 

een/meerdere in A4 of A3-formaat (ook flyers beschikbaar). 

Of gebruik de digitale versie die je terugvindt op onze webstek, facebook, 

Instagram. Misschien kan die ergens in verschijnen, zoals in tijdschriften e.d. of 

doorgemaild naar jullie bekenden (je weet maar nooit).  

Of DEEL ZE op jouw sociale media, ook dat is reclame voor ons! 

Graag wat meer duiding of info, raadpleeg onze webstek. Daar vind je al heel 

wat https://www.euro-children.be/index.asp 

 

DANK OM AAN ONZE 'GASTGEZINNEN-ZOEKTOCHT' TE WILLEN BIJDRAGEN!! 

 

Hang de bijgevoegde affiche uit!!! 

 →→→→→→→→→→→→→→→ 

 

Vrijwilliger gezocht voor… Euro-Children! 

 

Ook deze oproep verscheen in onze digitale nieuwsbrief 2020/4. Gezien de grote nood, publiceren we dit ook hier. 

DRINGEND!!! 
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 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 

mailto:info@euro-children.be
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Onze vrijwilligers in de    

   

  Het was geen gemakkelijke periode door de 

coronacrisis, ook niet voor vrijwilligers. Maar de 

lucht klaart weer op, weldra steken de eerste 

bloemen hun kopjes weer uit boven de aarde.  

Ook vrijwilligers laten hun hoofd niet hangen! 

 
In deze week van de vrijwilliger  

(27 februari – 7 maart 2021) 

doet het goed om ons team en de spontane helpers     

 voor dit voorbije jaar in de bloemetjes te zetten 

met een fleurig DANKJEWEL! 

 

Karel, Lucienne, Willy, Sandra, Marleen, Danny, Kris, Marc, Daan, Clement, Martine, Ilse, Ann… deze zijn voor jullie.   

We hebben samen deze Corona-tijd al goed doorstaan! 

 

 

 

DWW   
 

 

Ook De Warmste Week was in de kersttijd van 2020 een 

beetje anders. Neen, geen inzamelacties, geen feest in een 

stad of provinciaal domein met deze VRT-actie, geen 

Warmathon, geen warm samenkomen met vele mensen. 

Vooraf was al duidelijk gemaakt dat men dit jaar de inzet, de 

vrijwilligers wou stimuleren en de aandacht wou geven aan 

hun acties in deze wintertijd. De Warmste Week werd een 

periode van ‘voor wie zet jij je in?’ Een mooi initiatief!  

Ook wij lieten niet na om op onze facebookpagina een 

oproep te lanceren om Euro-Children-vrijwilliger te worden 

bij de organisatie van een activiteit of het helpen regelen van 

de zomervakanties.  

 

En vrijwilligster Ilse nam in december deel aan een 

aangeboden digitale sessie voor verenigingen om de 

werking met vrijwilligers beter te maken. Ook dit gaf ons 

steun, zelfvertrouwen, een bevestiging dat we ‘goe bezig 

zijn’ en staken nieuwe tips op. 

 

Maar die kersttijd was voor ons het uitgelezen moment om 

onze gastouders - want dit zijn onze grootste vrijwilligers, 

iedere zomer opnieuw – ook te bedanken. 

Ja, zij maken het verschil in het leven van  onze 

gastkinderen!! 

 

Bedankt! 

 



 

 

 
Hoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevol- gen 

nog steeds actueel. Kinderen krijgen er niet alleen vaak kanker maar hebben in 

enkele 

weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid. 

 
Meer info: kandidaat-gastgezinnen kunnen telefonisch contact opnemen via 049567 82 37, of 

mailen naar info@euro-children.be. Bijkomende informatie vind je opwww.euro-children.be. 

 

Een mooi verhaal in ‘Belleketrek’ 

 

In de maand november schrijven we steeds de gemeentebesturen aan van alle Vlaamse gemeenten met het verzoek of ze iets 

willen publiceren over onze werking met oproep tot nieuwe gastgezinnen in hun lokaal tijdschrift, website, nieuwsbrief. We 

ontvingen heel snel een antwoord van Marjan Duchesne, communicatie coördinator van de gemeente Mortsel met het voorstel 

om dit te versterken met een getuigenis en of er geen (oud)gastgezin was die in hun gemeente woont. En ja hoor, vrijwilliger Karel 

vond in onze archiefbestanden de gegevens van het gezin BRANTEGEM-DE KORT.  

Even later verscheen dit mooie verhaal in het Mortsel-magazine van de maand januari-februari (ook terug te vinden op 

www.mortsel.be/M,). Wat een toffe stad! 

 

En… wat dit alles nog mooier maakt, Marjan haar ouders waren toen zij 10 jaar was, ook gastouder van een Noord-Iers meisje!  

Zo zie je, Euro-Children heeft al veel gezinnen geraakt en vele kinderen gelukkig gemaakt. Ook dat gevoel kreeg Marjan duidelijk 

opnieuw. 

 

“Naast ‘goeiemorgen’ en ‘goeieavond’ 

 kende ik enkel ‘Pozor’, wat ‘Let op!‘ betekent.  

De lijnbus reed toen door onze straat,  

daar was ik altijd bang voor als de  

kinderen op de oprit liepen.” 
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– Belleketrek − 
Mooie herinneringen aan die zomers 

met de Tsjechische Lukás 

Het mag dan ondertussen meer dan 20 jaar geleden zijn dat de Tsjechische Lukás bij de familie  

Brantegem logeerde, toch haalt Jenny warme herinneringen boven alsof het gisteren was.  “Hij 

heeft er écht van genoten ja, was altijd goedgezind. De dag dat hij weer naar huis moest, was 

hij erg verdrietig. En wij ook.” Of hoe je met Euro-Children je deur wijd open kan zetten om een 

kind een onvergetelijke vakantie te geven. 

 
Jenny: “Mijn man had een oproep gehoord op de radio. De vzw Euro-Children zocht 

gastgezinnen om Europese kinderen een zorgeloze vakantie te gunnen, weg van hun 

thuisland, om te ontsnappen aan armoede of oorlog. We moesten er niet lang over 

nadenken, als het over kinderen gaat engageren we ons graag. En zo kwam de 10-

jarige Lukás in de zomer van 1998 voor het eerst bij ons op vakantie.” 

 
“Ik sprak 4 talen, mijn man 2, maar Tsjechisch was daar niet bij. En toch was die klik 

er tussen de kin- deren meteen. Onze zoon was toen 12, onze dochter 9. Die vonden 

mekaar onmiddellijk in hun spel. Lukás was heel inventief en had een woordenboekje 

Tsjechisch-Duits meegekregen van zijn opa, en dat kwam soms wel van pas. Wij 

hadden enkele standaardzinnetjes gekregen van Euro-Children. Maar verder 

communiceerden we met gebaren, tekeningen, enz... en Lukás had een enorm 

expressief gezicht dus dat sprak boekdelen. Taal is nooit een barrière geweest.” 

 
“Als je daar nu op terugkijkt, is het best wel straf. Hij was een maand van huis en in 

die tijd was con- tact houden met het thuisfront nog niet zo eenvoudig als nu. Hij 

wist ook niet bij wie hij terecht zou komen, of het wel zou klikken. Als 10-jarig ventje 

een hele stap, maar hij was zo ongelooflijk dankbaar.” 

 
“Aan zijn kleren kon je wel zien dat zijn familie het niet breed had. Zijn T-shirts waren 

zo dun van honderden keren te wassen, zijn sportshortje heel bescheiden. De zee 

had hij nog nooit gezien dus het dagje kust was voor hem onvergetelijk. Daar heeft hij 

voor het eerst in een gocart gezeten, dat kende hij niet, maar hij was er meteen mee 

weg. Ik zie ze daar nog met z’n drieën rijden. Hij was ook enorm blij met hele kleine 

dingen: samen een spel spelen, of met de autootjes op de speelmat.” 

 
“Een jaar later kwam zijn ouder zusje Lucie mee voor een vakantie bij ons gezin. 

Onder haar bed vonden we een voorraadje beschuiten. Die moet ze mee naar boven 

hebben gesmokkeld, al was er in ons gezin geen beperking op eten, toch had ze haar 

voorraadje aangelegd. Opvallend was hoe ze ook Lukás voortdurend aanspoorde 

om te eten.” 

 
“Uiteindelijk zijn we 2 zomers gastgezin geweest voor Euro-Children, daarna kon ik 

niet meer zo lang vakantie nemen op het werk en is het contact wat verwaterd. 

Onze dochter heeft hen een tijdje geleden teruggevonden via Facebook. Het gaat 

goed met hen. Lukás heeft aan de universiteit gestudeerd, is getrouwd en heeft 2 

kinderen. Lucie woont ondertussen in Engeland. Het voelt heel fijn dat we hen iets 

hebben kunnen geven wat ze anders niet gekend zouden hebben. Ik denk dat we in 

hun leven een verschil hebben gemaakt. Net zoals zij in dat van ons.” 

 

 

Jenny & Alain BRANTEGEM-DE KORT 

Mortsel 



Save the date! 

Beste gastgezinnen, gezien de aanslepende Corona-situatie kunnen we onze agenda niet echt plannen. Eens Groen licht wordt 
gegeven door de Nationale Veiligheidsraad, zullen we onze activiteiten heropstarten. 
Enkele data prikken we alvast. Meer info hierrond volgt via mail, op onze Facebookpagina en op Instagram. Heb je vragen, aarzel 
niet ons te contacteren via het specifieke adres gastouders@euro-children.be. 

• We kunnen wel meegeven dat de geplande vakantieperiode voor onze Bearuskinderen ligt tussen 1 & 25 juli 2021!!! 
De juiste verblijfsdatum is pas bekend bij de definitieve groepsboeking van de vliegtickets. Wij zijn nl. afhankelijk van de 
luchtvaartmaatschappij bij de toekenning, nadat het definitief aantal kinderen is gekend, de visums en noodzakelijke 
documenten via de ambassade zijn afgeleverd. 

• Zaterdag 05/06/2021 van 17u-20u: Info- & ontmoetingsavond (met een stevige hap) 

• Zaterdag 10/07/2021: Familiedag in een Provinciaal domein 
 

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. Contacten 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 of Instagram, 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. In normale omstandigheden houden we een nieuwjaarsdrink, 

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 dank. 

Een must, uiteraard. 

Dat het een jaar van tegenslagen was, hoeven we niet te vertellen. Maar ook deze Corona-belemmeringen waren voelbaar bij 

onze actieve medewerkers die al jarenlang belangeloos evenementen organiseren.  Alles werd voorbereid, maar steeds 

afgeblazen. Bijgevolg GEEN paasbloemen & plantenverkoop, GEEN zomer- & kerstmarkt(en), GEEN opbrengsten op onze 

wereldbekende quiz! Bijgevolg, GEEN centen in het laatje! 

Gelukkig kunnen we steeds rekenen op onze gulle schenkers. Jouw 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. Jouw bijdrage is 

dus essentieel voor onze werking, zeker in 2021, 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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