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Beste lezers, 

Deze zomer was voor ons allen niet echt een gewone zomer. We werden volop gevaccineerd, volgden via de media de updates 

van het Overlegcomité of ontvingen regelmatig een mail van BE-Alert, checkten RE-open EU om op te volgen of we nu leefden in 

een groene, oranje of rode-zone,  leerden omgaan met de Covid Safe-app,… én het was nat en koud. Brr… 

En toch, hier in Vlaanderen werden we nog gespaard van veel overlast of natuurrampen. Denken we maar aan de velen in het 

zuiden van ons land waar zich drama’s en gevechten tegen het water hebben afgespeeld, of de landen waar bosbranden bovenop 

deze Covid-miserie kwam. Of in Wit-Rusland, waar de inwoners gewoon worden beperkt in hun zijn, denken en doen omwille van 

politieke spanningen. En dan hebben we het nog niet gehad over wat zich afspeelde in Afghanistan! 

Laten we eerlijk zijn (ook al hadden we het anders gewild), het valt nog allemaal goed mee. Ons bedje, ons huis, staat op een plek 

waar we het goed is om te leven, ook in bizarre en nare tijden. We kunnen zomaar een vaccin krijgen (zonder 1 cent te betalen), 

mogen onze mening uiten en kennen geen onderdrukking, én konden zelfs (mits een test of een quarantaine en het invullen van 

wat documenten) toch op reis als we er zin in hadden. Was het maar overal zo… 

Onze gastkinderen uit Belarus hadden ook geen fijne zomer (weeral niet) want – dat wist je al en kan je op de volgende bladzijde 

ook lezen – ook zij mochten hun land niet uit. Neen, dit mocht niet van hun regering. Niet om Covid, maar gewoon omdat de 

overheid dit verbood. Zo simpel is dit, maar uiteraard niet voor deze kinderen. Dit deed ook Euro-Children pijn om hen voor de 2e 

keer niet te kunnen verwelkomen. Omdat we vonden dat we iets moesten doen, hebben we een kleine actie ondernomen. Meer 

hierover lees je verder in dit tijdschrift. 

Voor Euro-Children is een zomer pas geslaagd, wanneer er kinderen bij onze gastgezinnen op vakantie kunnen. 2021 wordt dan 

wel het jaar dat geen kinderen overkwamen, maar wel een jaar waar opnieuw een mooi aantal nieuwe gastgezinnen klaarstonden 

om hun huis, hun thuis open te stellen voor kinderen die het minder goed hebben. Ook voor hen was het (verwachte) afgelasten 

uiteraard een grote teleurstelling. Wel was het treffend dat velen antwoordden dat het voor de Belaruskinderen en hun ouders 

nog veel erger was. 

We zijn onze gastouders heel dankbaar, want ook zij blijven trouw om volgend jaar paraat te staan om deze kinderen met open 

armen te ontvangen. Laten we samen hopen op betere tijden! 

Dank ook aan u, beste lezers, om ons ook in deze minder fijne tijd voor Euro-Children te blijven steunen. Gewoon met het lezen 

van ons tijdschrift, ons te volgen op Instagram of leuk te vinden op Facebook, een affiche te verspreiden, deel te nemen aan onze 

jaarlijkse quiz (zie laatste pagina). Kleine signalen die ons een goed gevoel geven en de kracht om hoopvol verder te doen. 

 https://www.euro-children.be/    Hou jullie gezond en tot onze volgende editie!      

 https://www.facebook.com/eurochildren   

 @euro.children    Het Euro-Children-Team  
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Nieuwsbrief 2021/2 – geen tijdschrift!  

 

Dit is de digitale nieuwsbrief die we op 3 juli jl. verzonden aan de (kandidaat/oud)gastouders en sympathisanten waarvan we 

over het mailadres beschikken. Bezorg ons via info@euro-children.be jouw mailgegevens, zou kunnen we ook jou in de toekomst 

digitaal op de hoogte houden… Dankjewel! 

 

Beste vrienden, 

Eind vorig jaar kon ons Tijdschrift-Team door de Coronabeperkingen niet samenkomen om de laatste editie van ons tijdschrift 

2020 te verspreiden en stelden we een digitale nieuwbrief op die we aan de gekende en ontvangen mailadressen konden 

bezorgen. Tegen de daaropvolgende editie, begin 2021, hadden we ons B-plan opgestart door een samenwerking aan te gaan met 

het maatwerkbedrijf Ryhove te Gent. Ons tijdschrift 2021/1 kon dan ook verschijnen, wat zeker voor herhaling vatbaar is.  

Ook nu moet onze werking verder met tegenslagen. Uiteraard blijft Corona ons en de hele wereld verder beïnvloeden in onze 

activiteiten, ook voor Euro-Children. Dit is dan ook de reden dat we geen tijdschrift 2021/2 opstellen, maar opnieuw vervangen 

door deze digitale nieuwsbrief. 

Maar het is vooral de politieke spanning in Belarus die onze werking blokkeert. Al 

maanden is daar hevige onrust en zijn protesten dagelijkse kost. Na het incident op 

23 mei jl. op de Ryanairvlucht met opposant Roman Protasevitsj, werd het alleen 

maar erger. De daaropvolgende zondag lag het vliegverkeer stil en werden door 

Europa sancties genomen. Dit alles treft natuurlijk vooral de inwoners van Wit-

Rusland… dus ook onze Euro-Children. 

Net 2 dagen ervoor hadden we nog Consul Anton Nazarenko (voor Belarus hier in 

Brussel) gecontacteerd om te luisteren hoe de Coronavooruitzichten waren in hun 

land. Ook daar liep de vaccinatieplanning gelukkig goed. Maar, gezien Belarus niet 

onder de aankomende EU-reisrichtlijnen valt en zij geen gebruik maken van de 

erkende EU-vaccins, is ook dit een ander verhaal. Tevens had hun overheid de richtlijnen rond reizen nog niet gewijzigd. D.w.z. 

dat hun grenzen nog steeds waren gesloten en enkel essentiële reizen naar België eventueel konden. Ook was de Duitse 

ambassade - die alle documenten voor deze kinderen regelt – nog gesloten. Buitenlandse vakanties voor kinderen waren 

bijgevolg nog niet toegelaten. Toch zou hij ons een laatste update geven tegen half juni (een uiterste datum), met de belofte een 

spoed-afhandeling voor de noodzakelijke visums te regelen – wanneer (je weet nooit) er alsnog een versoepeling zou komen 

vanuit Wit-Rusland… Dit was voor het incident met journalist Roman Protasevitsj. 

Op 25 mei hadden we net een geplande online-meeting met onze Caritas-collega’s uit Belarus om de stand van zaken voor de 

naderende zomer 2021 te overlopen. We werden deze keer bijgestaan door onze eigen tolk! Daria, een nieuwe gastouder met 

Russische roots, bood zich aan deze taak op te nemen. Wat was dit een verschil! Hierdoor hoefde niet elke zin, elke duiding eerst 

omgezet in het Engels en dan naar het Wit-Russisch (of omgekeerd). Haar bijdrage vereenvoudigde ons gesprek met Father Vitaliy, 

Olga & Anna waardoor we een aangename en vlotte Zoom-vergadering hadden. Niet alleen voor dit ene zoom-moment zijn we 

haar dankbaar, maar ook om haar bereidheid ons hierbij steeds te ondersteunen. Een nieuwe EC-vrijwilligster is geboren! 

We hoorden dat het in hun land écht niet goed gaat. Bovenop het beperkte Corona-bestaan, beleven zij in een harde tijd. De 

politieke situatie heeft een grote invloed op hun dagdagelijks leven. Tevens zijn de Corona-maatregelen - naar hun aanvoelen - 

een makkelijk excuus voor het Loukasjentko-bewind, om vrijheden van de inwoners (ook het reizen) te beperken. Dit brengt ook 

angst mee voor de vele gezinnen. Father Vitaliy had - zeker door deze nieuwe omwenteling - geen goed oog op de komende weken 

en maanden… dus ook niet op de vakantie voor onze Euro-Children. 

Toch maakten we de afspraak (eigenlijk op ons aandringen) ons gezamenlijk definitief standpunt over de ‘zomer 2021’ nog even 

uit te stellen en elkaar na een 2-tal weken opnieuw te contacteren om dan de knoop door te hakken. Wie weet – ook al is dit een 

heel klein sprankeltje hoop – zouden de spanningen in Belarus wat temperen, luchtvaartmaatschappij Belavia (waar ook wij onze 



 

 

vliegtickets boeken) opnieuw vliegen, daalden de Corona-cijfers verder in beide landen. Misschien, een heel klein beetje 

misschien… 

Deze info briefden we de daaropvolgende dag door aan onze actieve gastgezinnen. Ook zij reageerden met verdriet om wat dit 

op de Belaruskinderen teweeg brengt en betreurden dat zij stapvoets bevestigd werden in wat ze angstig zagen gebeuren. Ze 

bleven dat  sprankeltje hoop behouden. 

Nadat we op 14 juni opnieuw poolshoogte hadden genomen bij de consul, hadden we ons nieuw zoomoverleg op 18 juni met 

onze collega’s in Belarus om knopen door te hakken. Nu ja, veel kon niet worden besproken daar de Wit-Russische overheid geen 

wijzigingen of versoepelingen had aangekondigd. Alles bleef ongewijzigd, dus ook geen kindervakanties in het buitenland. Father 

Vitaliy vertelde zelfs dat de spanningen alleen maar erger zijn geworden, mensen angst hebben want controles worden uitgevoerd 

door de KGB, samenscholing mag niet, zelfs niet met jongeren die samenkomen, een mening uitten wordt een arrestatie… Het 

was pijnlijk om deze verhalen te horen. 

…En te moeten concluderen dat onze Euro-Children, na de Coronabeperking van vorig jaar, ook deze zomer niet bij hun 

gastgezin in Vlaanderen op vakantie kunnen.  

We hadden er nochtans een heel goed werkjaar op zitten: 16 kinderen waren welkom in 13 gastgezinnen! Dit waren: 

• 6 kinderen in 4 ouwe getrouwe gastgezinnen 

• 4 kinderen in 4 gezinnen die zich in 2020 als nieuw gastgezin aanboden (kon niet doorgaan door Corona) 

• 6 nieuwe kinderen die in 5 nieuwe gastgezinnen de start namen 

Dit minder fijne annulatienieuws brachten we telefonisch over, met een persoonlijke babbel, aan elk Belarus-gastgezin. En ook 

jullie, beste trouwe vrienden, wilden we via deze weg op de hoogte stellen: ook nu weer GEEN ZOMER DEZE ZOMER!! 

Wel hadden we aan de Caritas-medewerkers reeds de belofte gedaan dat - als de vakantietrip niet kan doorgaan voor deze 

kinderen - we hen wel graag iets willen aanbieden. Ons oorspronkelijk voorstel om een daguitstap te financieren of te bekijken of 

een weekendje/kamp kon georganiseerd in eigen land, bleek ook niet mogelijk gezien men zich niet in groep mag begeven op 

straat… Ook kinderen blijken voor de overheid een gevaar op enig protest of samenscholing. Hierdoor zullen we deze kinderen 

troosten met een attentie. De mensen van Caritas overleggen nog wat hen het meest zou plezieren. Zo zullen we toch iets 

betekenen voor deze kinderen en kunnen ze voelen dat we hen zeker niet vergeten zijn… Een kleine troost. 

Toch prijzen we ons een beetje gelukkig dat onze 5 studenten - de Slovaakse en Kroatische jongeren die nog steeds op vakantie 

komen in hun gastgezin – vermoedelijk wel kunnen komen deze zomer (afhankelijk van hun studies en persoonlijke situatie). Nu 

de EU-reisadviezen zijn bepaald, wordt ook dit definitief. We hopen dan ook dat ze de geslaagd zijn, opdat ze over de nodige 

vakantietijd kunnen beschikken en overvliegen naar hun Vlaamse vakantiethuis!  

Maar we blijven hopen op een betere toekomst in Belarus, want ook voor 2022 staan reeds nieuwe gezinnen klaar: 

• 3 gezinnen uit 2020 die door omstandigheden uitstel vroegen voor 4 gastkinderen 

• 5 gastgezinnen die zich reeds voor de volgende zomer kandidaat stellen 

Meer dan een goede reden voor onze vrijwilligers om de moed niet te verliezen (ook al is deze tegenslag niet fijn na de vele extra-

inspanningen in Corona-tijd). We gaan er nog steeds enthousiast voor!!! 

Bij deze gelegenheid wensen wij al onze lezers een fijne deugddoende (vakantie)zomer toe, met tijd voor elkaar en de dingen 

waarvoor soms tijd tekort schiet! 

Een warme groet! 

Het Euro-Children-team 

 

 

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/        

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


 

 

Zomeren, kan je zelf maken … zoals op een EC-familiedag!  

 

In onze agenda stond zaterdag 10 juli 2021 al een lange poos aangevinkt als de jaarlijkse familiedag Euro-Children. Maar, door de 

onzekere situatie van onze Belaruskinderen was de invulling nog niet gebeurd. Wel hadden we beslist om deze familiedag hoe dan 

ook te laten doorgaan (uiteraard als de maatregelen dit toelieten), net zoals we vorig jaar deden. Toen eind juni dichterbij kwam 

en bleek dat de kinderen opnieuw geen kans kregen om op vakantie te komen in hun Vlaamse gastgezinnen, is ons familiedagteam 

snel in de startblokken gesprongen om te organiseren en uitnodigen te verzenden.  

Na een eerste afstandsoverleg (ja, ook dit moest nog steeds digitaal) van Ilse en Ann, werd Middelkerke ‘the place to be’. Ilse 

haalde haar creatieve ideeën boven en het programma werd snel in elkaar gebokst. Van zo’n dag willen we ook steeds gebruik 

maken om zichtbaar te zijn voor het publiek. Wat promo kunnen we uiteraard altijd gebruiken! Dus ging Ilse nog snel aankloppen 

bij de gemeenteraad om toestemming te bekomen om onze promo-caravan (je weet wel, de caravan van Marc & Ann) op ‘den 

dijk’ te kunnen installeren. En ja hoor, burgemeester Jean-Marie Dedecker was ons goed gezind. De gemeenteraadsbeslissing dd. 

29/06/2021 met ‘toelating tot het gebruik van het openbaar domein’ viel even later in onze e-brievenbus! We mochten ons 

installeren aan het Epernayplein. 

Dit dagje zee werd opnieuw heel gezellig in een familiale sfeer. 

Traditiegetrouw verzamelden we aan de EC-promo-caravan met een 

kopje koffie. Ook deze keer werd het een blij weerzien van getrouwe 

gastgezinnen en een eerste ontmoeting van de gastouders Bjorn en 

Daria (onze nieuwe vrijwilliger, met Russische roots, die zich enkele 

weken geleden opgaf als tolk). 

En het (regen)geluk zat zelfs in onze planning mee. Op de momenten dat we onder de luifel zaten, tussen de activiteiten door en 

tijdens de lunch, vielen (hevige) druppels neer. Maar onder een droge hemel en een streepje zon, verliep een tweestrijd om het 

mooiste zandkasteel mét vers gemaakte strandbloemen! ’s Middags bracht een toffe fotozoektocht ons langs vele leuke, groene, 

mooie plekken van Middelkerke (die Ilse ook tijdens haar weekje zee had gemaakt, super bedankt hiervoor!) We eindigden met 

een ijsje na een uurtje go-carten!  

Ook al hadden we gehoopt op meer opkomst, we begrijpen dat vele gastouders - die hun gastkind door de blokkeringen van deze 

2 opeenvolgende jaren nog niet hebben ontmoet - wat afwachten om deel te nemen. Andere gezinnen maakten door deze 

annulatie gebruik om net tijdens die gereserveerde vrije dagen er met het gezin op uit te trekken. Groot gelijk! 

Toch zijn we met ons team blij met deze geslaagde familiedag. Er werd veel gelachen en plezier gemaakt, en fijne gesprekken 

kleurden dit samenzijn. Niet alleen wij, Ilse & Kris en Marc & Ann gingen moe maar voldaan naar huis. Ook Daria & Bjorn, Ludwig, 

Marleen en Warre, Ester & Arie en Myriam & Paulien, Iris, Wendy en Daan lieten blijken dat ze hard hebben genoten en uitten 

hun dankbaarheid. Ook dat deed deugd! 

En… de familiedag kreeg een staartje: de 

daaropvolgende woensdag vielen gasboetes in de 

brievenbus van Kris, Marc & Ludwig… voor het 

oprijden van ‘den dijk’. Een mooie foto bevestigde 

deze overtreding. Een belletje van Ilse naar de 

betreffende dienst met duiding van onze 

toestemming, ook voor het laden en lossen, bracht 

alles snel in orde. Oef, opgelost!  

 

Geniet nog even mee van wat beelden en hopelijk… tot 
volgend jaar! 

  

Ilse & Ann 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Trooper je mee? 

WAAROM ZOU IK TROOPEN? 
Verenigingen zijn de maïzena van Vlaanderen. Ze binden en verbinden mensen, jong en oud, groot en klein,… Maar het  
verenigingsleven kan alleen maar bloeien dankzij het harde werk van een handvol vrijwilligers. Trooper wil deze 
vrijwilligers helpen om extra financiële middelen in te zamelen zodat zij meer kunnen bezig zijn met hun passie: hun 
vereniging organiseren. 
Via Trooper kan iedereen verenigingen, scholen, goede doelen,... gratis steunen. simpelweg door online te shoppen bij 
onze partnershops. Bol.com, Coolblue, Booking, Collect&Go, JBC, Decathlon, Dreamland, Torfs en meer dan 600 anderen 
schenken gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag aan je vereniging. Zelf betaal je geen rosse eurocent extra! 

 
GRATIS STEUNEN, HOE KAN DAT? 

Gratis wordt altijd door iemand betaald. Alle partnershops die aangesloten zijn bij Trooper vinden verenigingen erg waardevol. 
Daarom schenken ze graag een percentje van jouw aankoopbedrag aan jouw vereniging. Schoon hé? 

 
HOE KOMEN DE MONNIES BIJ DE VERENIGINGEN? 

Omdat jij via de unieke pagina van je vereniging op https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/eurochildren passeert 
om te shoppen, weten de shops welke vereniging jij wil steunen. Op het moment dat jij je aankoop afrondt, laten zij ons weten 
hoeveel geld ze voor deze aankoop aan je vereniging schenken. Soms is dat een percentje van jouw aankoopbedrag, soms een 

vast bedrag. Maar het zijn àltijd gratis monnies voor je vereniging. 
 

HOEVEEL GELD SCHENKEN DE SHOPS? 
Gemiddeld 5 procent van je aankoopbedrag. Het exacte percentage hangt af van de shop en het product dat je koopt. Soms zal 

je aankoop dus minder opleveren dan het gemiddelde, soms meer. Dat is in handen van de shops. Zo kunnen boeken en kaarten 
bij A.S Adventure bijvoorbeeld minder commissie opleveren dan kledij en rugzakken. 

 
                       LIEVER DEZE UITLEG MET EEN FILMPJE?                                                                    

https://youtu.be/4KqIlkKtC8A 

https://www.trooper.be/nl/troopershops
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/eurochildren
https://www.trooper.be/nl/troopershops
https://www.youtube.com/embed/4KqIlkKtC8A?start=4&feature=oembed


 

 

Jolien vertelt: Op vakantie in Kroatië bij ons gastkind… 

In onze nazomerse editie proberen we steeds een gastgezin aan te spreken om hun verhaal, hun ervaring met hun gastkind neer 

te pennen. Ook voor onze resterende jongeren uit Slovakije en Kroatië, die vandaag reeds of volgend academiejaar startende 

hogeschool/universitaire studenten zijn, was op vakantie komen niet mogelijk. De redenen waren uiteenlopend: studies, 

herexamen, ingangsexamen, Corona, een overlijden in het gezin, of… geld binnenbrengen gedurende deze vakantietijd.   

Dit jaar ben ik op bezoek gegaan bij het gezin van ons gastkind, Lorena.  Ze kon niet op vakantie komen 

aangezien ze naar de hoge-school zal gaan en dit een grote financiële kost meebrengt voor haar 

ouders. Daarom heeft ze  gedurende 3 maanden  gewerkt in een hotelletje dicht bij haar woonplaats 

waar ze in stond voor het poetsen van de kamers. Deze inkomsten zijn om haar studies helpen te 

bekostigen.   Toch wlden we elkander  graag  zien en ben ik een weekje naar Kroatië gegaan. Na 8 jaar 

was dit de eerste keer dat ze niet kon komen. Lorena is niet alleen een gastkindje voor ons maar 

intussen ook mijn beste vriendin. Ook was dit voor mij een unieke kans om eindelijk haar ouders, 

familie en vrienden te ontmoeten.  

Eenmaal aangekomen in Kroatië werd ik direct met open armen door Lorena en haar papa ontvangen. 

Het geluk straalde van ons allemaal af. Na de warme ontmoeting zijn we rechtstreeks naar de zee 

vertrokken (de luchthaven ligt namelijk aan de kust). We hebben direct veel bijgepraat. Later op de 

avond toen we thuis aankwamen ontmoette ik ook Lorena haar mama.   

Ondanks ik maar 1 week daar was, had Lorena heel veel gepland. De eerste dag heb ik haar vrienden 

ontmoet en zijn we naar een gezellig open air bar gegaan. Wat een van de mooiste ervaringen was.  

De dag nadien zijn we gaan zwemmen in een rivier die enkel toegankelijk is voor de lokale mensen. Het 

was er zo rustig en midden in de natuur. 

Dag 3 was weer een tripje naar zee, waar we heel de dag op het strand lagen en gezwommen 

hebben. 

Op dag 4 hebben we het Nationaal 

park Plitvicemeren 

doorgewandeld. Lorena woont 

namelijk in het midden van het 

park, dus dit moest ik zeker gezien 

hebben. 

De volgende dag zijn we 

op een wandeling geweest te paard, mijn favoriete hobby. We genoten van de stilte en de mooie 

zonsondergang. 

Op dag 6 en tegelijk ook de voorlaatste dag zijn we naar de stad gegaan waar haar vader is 

opgegroeid. Daar zijn we ook haar grootouders gaan bezoeken. De ouders van haar mama wonen 

ergens helemaal afgelegen in een klein chaletje met maar een beperkte tijd van stroom en zonder 

warm water. Het was een heel aangename ervaring om 

te zien hoe haar grootouders leven. Die dag zijn we ook 

naar het graf geweest van haar zusje. Zij had een zware beperking en is een van de 

redenen waarom Lorena bij Euro-Children terecht is gekomen. 

Op dag 7 was het afscheid nemen op de luchthaven, de tranen rolden van onze wangen. 

Maar ik was heel blij dat ik de kans heb gekregen om bij haar en haar familie op bezoek 

te mogen gaan. Het was een heel mooie ervaring om eens in een heel ander land te zijn 

met een heel andere cultuur en mee op pad te gaan met de lokale mensen. 

Jolien (gastgezin Geerkens – Claeys uit Hoeilaart) 



 

 

Een troostgeschenk voor onze Belaruskinderen!!     

Op bladzijde 3 - in onze publicatie van de online nieuwsbrief 2021/2 - kon je al lezen dat we voor onze 14 Belaruskinderen die al 

voor de 2 keer op rij, buiten hun wil om, niet op vakantie mogen, inspanningen wilden doen voor een attentie. Een kleine troost, 

maar toch betekenisvol. Niet alleen deze financiële ondersteuning vanuit Euro-Children, maar ook om hen te doen aanvoelen dat 

ook wij hen missen en deze zomer niet zijn vergeten. Vanuit  Caritas Wit-Rusland werd bekeken wat nuttig zou zijn en toen bleek 

schoolmateriaal een ideaal geschenk.  

Olga - die ter plaatse verantwoordelijk is voor de praktische zaken met onze vereniging - deed hiervoor de nodige inspanningen 

en aankopen. En, we kregen onderstaand fijn verslag binnen (vrij vertaald) met enkele leuke foto’s van de overhandiging gevulde 

schooltassen door Father Vitaliy aan de eerste groep kinderen. De kinderen stralen, poserend met hun geschenk en de 

persoonlijke kaart die we in naam van hun gastgezin hadden toegestuurd. Want ook zij missen hun kind.  

Dankjewel, Olga, voor je dankbare en meer dan lovende woorden!! We waarderen oprecht jouw inzet, samen met Father Vitaliy 

& Anna! 

Ks. Vitaliy Dabralovich, directeur van Caritas Belarus, ontmoette op 16 september 2021 kinderen van het project Assistance to 

Children of Belarus, dat al vele jaren wordt gefinancierd door het liefdadigheidsinitiatief Euro-Children in België. Ks. Vitaly 

feliciteerde de kinderen op ‘‘Knowledge Day’ (Dag van de Kennis = traditionele benaming voor de eerste schooldag in o.a. Rusland 

en vele voormalige Sovjetrepublieken) en overhandigde elk van hen geschenken die waren gekocht via donaties van Euro-Children. 

Schoolrugzakken waren gevuld met schoolspullen, schriften en mappen voor 14 kinderen uit het project. Dit zijn kinderen uit arme 

Wit-Russische gezinnen met een laag inkomen, van wie het bescheiden budget niet toelaat om voor het nieuwe schooljaar een 

nieuwe rugzak en schoolbenodigdheden te kopen. De moeilijkheden van ouders met kinderen zijn zwaar. Ze geloven altijd in 

wonderen en gelukkig hebben ze ‘Good Angels’ van Euro-Children die hun wensen voor het nieuwe schooljaar vervulden. Bovendien 

is dit voor veel kinderen niet eens het begin van het schooljaar, maar het begin van een grote en interessante schoolperiode. 

Ekaterina, Albina, Karina, Roman, Egor, Vladislav, Gleb, Vasilisa en Darya kregen vandaag geschenken. Viktoria, Timofey, Nikita, 

Aastasya, Milana zullen op een andere dag hun geschenken ontvangen en hun geluk en vreugde vastleggen met een  foto en per 

mail met ons delen. 

Blije kinderen en gelukkige ouders, waarderen u oprecht, onze goede engelen, voor uw nobele hart en bereidheid om te helpen. De 

kinderen verlieten onze lokalen blij en gelukkig, hoewel het vandaag bewolkt en regenachtig is, want dankzij de vriendelijke harten 

van de weldoeners, lichtten hun gezichten op met een stralende glimlach en vulden hun ogen met diep vertrouwen in het goede. 

De kinderen beginnen zelfverzekerd en opgewekt aan de reis voor goede cijfers. 

Olga 16/09/2021 

 

 

 

 

Dear (naam kind), 

Euro-Children and your host family (naam gastgezin) had to miss you again this summer. And this is not fun for you at all! 

Because you have to deal with this disappointment for the second time, we want to let you know that we have not forgotten you! Make it an exciting school year! And together we hope for 

a real new summer 2022, so that we can welcome you again! 

Love, 



 

 

17e EURO-CHILDREN-QUIZ     

 

Naar goede jaarlijkse gewoonte houden we ook dit 

najaar onze succesvolle Quiz. Een spannend, 

sfeervolle avond met een overvolle prijzentafel! En 

een fijne activiteit om met de opbrengst de 

transportkosten voor onze gastkinderen te 

financieren. 

Na onze online-versie vorig jaar, zijn we terug 

paraat! 

Dit jaar zijn we dankbaar dat het koor Crescentius 

ons bij deze activiteit zal ondersteunen!! 

 

Opgelet, je kan ons vinden op een nieuwe locatie 

(gezien de verbouwingen in de BIB):  

G.B.S. ’t KOMPAS (refter lagere school) 

Nieuwstraat 11 te 2570 Duffel. 

Aarzel niet en schrijf je nog snel in door je 

ploegnaam en het aantal deelnemers door te geven 

op het gekende mailadres quiz@euro-children.be! 

Tot binnenkort! 

 

Het Quiz-team 

PS: je mag deze affiche uiteraard helpen verspreiden 

door een afdruk uit te hangen of digitaal door te 

sturen via mail en sociale media 😉. 

 

Een steentje bijdragen… 
Mogen wij op uw steun rekenen? 

Voor een bijdrage mét fiscaal attest: 
Van uw gift krijgt u tot 45% terug! Daarmee krijgt u van bijvoorbeeld 40 euro tot 18 euro terug via belastingen. 

BE80 7765 9023 3377 
op naam van Caritas-Hulpbetoon VZW, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel 

 mededeling 'project 8007 Euro-Children' 

Voor een bijdrage zonder fiscaal attest: 

BE76 4097 5515 0195  

op naam van Euro-Children VZW, Kloosterstraat 141 te 2660 Hoboken 

 
Euro-Children VZW, Kloosterstraat 141 te 2660 Hoboken. 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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