
 

 

 

 

 

 

Euro-Children VZW  

Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken 

Tel: +32 495 67 82 37 

  

 

 

Beste leesvrienden, 

Hier zijn we weer… digitaal. Neen, er valt voor deze laatste editie van 2021 geen papieren tijdschrift in je brievenbus. We beslisten 

met ons team om de grote oplage van zo’n 2.100 tijdschriften uit te stellen tot begin 2022. Dit deden we niet zomaar. Laten we 

dit even duiden.  

Als ‘volger’ van Euro-Children weet je dat we door de wereldwijde pandemie in 2020 geen kinderen konden ontvangen in onze 

gastgezinnen. Deze zomer sloot Wit-Rusland zijn grenzen door de politieke spanningen aldaar en gaf hierdoor geen toestemming 

aan onze kinderen om in groep te reizen. Ook in 2021 werd onze werking bijgevolg gedwongen stilgelegd. Spijtig genoeg moeten 

wij vaststellen dat er geen positieve evolutie komt in Wit-Rusland waardoor we vrezen dat een blokkering zich ook in de zomer 

van 2022 kan herhalen.  

Gezien de huidige aanhoudende en zorgwekkende evolutie van de pandemie wereldwijd, realiseren we ons gelijktijdig dat de kans 

meer en meer bestaande is dat reizen van/naar het buitenland ook deze zomer onmogelijk kan worden.  

Waarom dan niet onze  gastvrijheid open stellen voor kinderen van dichtbij? 

Deze gedachte kwam reeds in juli tot leven toen ons de berichten en beelden bereikten van de watersnood in Wallonië. We 

hadden net onze gastouders geïnformeerd dat de Wit-Russische overheid hun grenzen bleef blokkeren voor onze kinderen toen 

een spontane reactie van een gastouder kwam of ze iets konden betekenen voor een Waals kind. Twee maal hebben we dit 

voorstel overgemaakt aan het Rode Kruis, maar kregen te horen dat ze dit zouden noteren en ons informeren wanneer we iets 

konden doen. Niets meer gehoord… 

Toch zijn we niet bij de pakken blijven zitten en trokken eind september naar Antwerpen om ons verhaal te brengen bij Bruno 

Aerts, voorzitter Caritas Vlaanderen. Hij is onze werking heel genegen en luisterde heel geboeid. Onmiddellijk regelede hij een 

overleg met zijn directeur Dominic Verhoeven (ook hij heeft ons reeds bijgestaan bij moeilijke internationale gesprekken). Ook dit 

gesprek eind november was - zoals men zegt - heel productief. Dominic was blij te horen dat we ons richten naar deze slachtoffers. 

Vooral omdat we een samenwerking tot stand willen brengen om kinderen die niet alleen met hun gezin zijn getroffen door deze 

verschrikkelijke watersnood vorige zomer, maar ook behoren tot die minst sterke groep in de samenleving. Op die wijze zouden 

deze kinderen uit de getroffen dorpen toch eventjes weg kunnen en een 3-tal weken op vakantie kunnen. 

Caritas is reeds actief in de hard getroffen Vesdervallei en hij nam ons voorstel mee naar de Raad van Bestuur en hulpverleners 

ter plaatse… Op dit ogenblik wachten we hun antwoord af. Dus… daarom geen tijdschrift met een toegevoegde (nieuwe?) affiches.  

Uiteraard is dit nog een idee, een project in wording en zullen we bij een JA vanuit Wallonië eerst onze huidige gastgezinnen 

contacteren. Want ook zij moet open staan om dit (tijdelijk) nieuw project te lanceren. Een ding staat vast, we laten de kinderen 

uit Wit-Rusland niet los, ook de medewerkers in Caritas Minsk niet. We blijven onze banden/contacten met hen onderhouden, in 

de hoop op betere tijden… want hoop, doet leven! 

Aan u allen, lieve Euro-Children-vrienden, 

 

Een Zalige Kersttijd & Puur Geluk in 2022!!! 
Het bestuur 

EURO-CHILDREN 

Driemaandelijks tijdschrift oktober-november-december 

Jaargang 63 – 2021 nr. 4 

Corona-versie - NIEUWSBRIEF 

 

Geen tijdschrift, maar wel nieuwe plannen… 



  Het werd een succesvolle quiz!     

Op zaterdag 16 oktober 2021 stond onze 17 de Euro-Children-Quiz aangekondigd. Ditmaal in Duffel- West! 

Een andere locatie: GBS Nieuwstraat. 

Een andere samenwerking: Het Crescentius-koor. 

Gelukkig konden we opnieuw rekenen op onze trouwe sponsors voor onze beroemde prijzentafel en 

waren er op de valreep 15 ploegen ingeschreven. De zaal was ruim en werd Corona-proof ingericht. 

Het werd een boeiende en zeer geslaagde avond, dankzij quizmaster Kris. 

Ook in de keuken was het alle hens aan dek. Liese, Vik en Greet zorgden voor een charmante bediening. 

Paul was vooral plongeur van dienst en Ilse coördineerde, sprong overal bij en zag dat het goed was.... 

Juryleden  Willy, Lucienne en Martine moesten een tandje bijsteken want het tempo lag hoog en de pauze 

werd ingekort om tijdig te kunnen afronden. Zo bleef er net genoeg tijd over zodat iedereen een prijs kon 

kiezen.. 

We waren blij en tevreden dat de quiz kon doorgaan met meer ploegen dan ooit en een mooie opbrengst van €936,33!! 

Nu maar hopen dat we onze gastkinderen deze zomer kunnen ontvangen. 

In naam van het Euro-Children-quiz-team hartelijk dank aan iedereen die zijn/haar steentje en eurootje bijdroeg tot dit succes. 

En zelfs op zondagmorgen de zaal weer pasklaar zette voor GBS Het Kompas. 

Hou het veilig en gezond , fijne feestdagen en tot de volgende quizeditie...                                                                                    Martine 

In naam van het Euro-Children-Quiz-team  
Geen gevulde prijzentafel zonder 

onze anonieme schenkers en 

trouwe sponsors: 

           

 

 

 

 

 

 

 



Warm aanbevolen!  

 

We hoeven jou niet te vertellen dat de Corona-versie van  
doorgaat in Mechelen van vrijdag 18 tot kerstavond 24 december 2021  

In vorige edities waren we met Euro-Children 1 van de meer dan 2000  
verenigingen die door de Koning Boudewijnstichting waren erkend bij de 
activiteiten van DWW. Dit jaar werden we niet geselecteerd, daar men 
zich richt op projecten dicht bij huis.   

Toch zetten we dit prachtig initiatief opnieuw graag in de kijker. 

 

De 200 projecten van De Warmste Week zijn bekend 

 

Het thema van De Warmste Week 2021 is ‘Kunnen zijn wie je bent, dat 

verdient iedereen’. 1 op de 5 Vlamingen geeft aan niet zichzelf te kunnen 

zijn. Ze kunnen dat niet door hoe ze eruit zien, wie ze graag zien, omdat 

ze minder kansen krijgen in het leven of omdat het mentaal of fysiek 

(even) wat minder gaat. Daarom kiest De Warmste Week dit jaar 

voor één centraal thema. 

 

Afscheid van Father Vitaliy 

Dat mensen in een werking komen en gaan, is niet alleen bij ons zo. Enkele weken geleden verscheen op de Facebook- & 

Instagrampagina van Caritas Belarus het bericht van afscheid van hun directeur en enkele dagen later ontvingen we een dank- 

en afscheidswoord van Father Vitaliy n.a.v. zijn 15-jaar in Caritas Grodno en Caritas Nationaal. Sinds we in november 2019 een 

persoonlijk bezoek brachten aan Caritas Minsk en hartelijk werden ontvangen door Father Vitaliy en zijn medewerkers, waren 

onze contacten sterk. Dankzij de digitale technologie brachten we elkaar op de hoogte en vergaderden vanop afstand. We zijn 

dan ook dankbaar dat we met hem onze samenwerking konden versterken en zullen dit met zijn opvolger Father Andrey graag 

verderzetten. We geven jullie graag de laatste woorden mee uit zijn lange en warme brief: 

…Vandaag is de tijd om de Heer en al mijn collega’s heel erg te danken voor de jaren van gezamenlijk werk en gebed; aan alle 

partners die ons hebben gesteund, ongeacht de tijden. Ik wens dat  iedereen die deel uitmaakte van Caritas, altijd met dit woord 

leert leven. Caritas is tenslotte niet alleen een enorme wereldorganisatie, het is de levensstijl van een gelovige. Iemand die ernaar 

verlangt naar het woord van het evangelie te leven. 

Ik neem geen afscheid van je, ik zeg het je voordat we elkaar weer ontmoeten. Immers, wie het leven van Caritas in zijn hart 

heeft doorgemaakt, zal hier altijd naar leven, waar hij ook is en wat hij ook doet. 

Ik wens iedereen Gods zegen en een sterk geloof dat we goed doen volgens de leringen van Jezus Christus en zijn kerk.  

Minsk 3.11.2021F.  

Vitaliy Dobrolovich 

 

 

 

 

 

 

Toepasselijker kon het niet, om net rond de INTERNATIONALE DAG VAN 

DE VRIJWILLIGER (05/12/2021) deze grensoverschrijdende samenwerking 

een DANK toe te roepen. 

DANKJEWEL CARITAS BELARUS! 

DANKJEWEL Father Vitaliy, Olga & Anna voor jullie inzet het voorbije jaar! 



Hip Hip Hip Hoera!!  

Sinds jaar en dag is Caritas de partner van Euro-Children. Het zijn de lokale 
werkingen in de verscheidene landen - waarmee we vandaag en in het lange 
verleden samenwerken (sinds 1956!!) - die onze kinderen selecteren. Een niet te 
missen schakel voor onze VZW. 
Op 13 december jl. mocht Caritas International 70 kaarsjes uitblazen!!! 
Bij deze gelegenheid willen wij hen oprecht feliciteren om wat zij in zoveel landen 
voor zoveel mensen hebben betekend en hen geluk toewensen voor de toekomst en 
hun prachtige campagne ‘Together we’!! 

 

Save the date. 
• Vrijdag 4 februari 2022 vanaf 19u – NIEUWJAARSONTMOETEN 

 
Met onze vrijwilligers van toen en nu én onze oude, kandidaat en huidige gastgezinnen willen we samen 

klinken op het nieuwe jaar 2022. Met een stevige hap maken we deze avond lekker en gezellig. 

Wil je als oud-vrijwilliger of oud-gastgezin de contacten herstellen, dan zou je ons plezieren om langs te komen. Een persoonlijke 

uitnodiging volgt uiteraard naar onze huidige en recentste gastgezinnen en vrijwilligers. Krijg je onze mailing niet meer 

toegestuurd, geef jouw mailgegevens nog eens door op gastouders@euro-children.be zodat deze invitatie ook jou bereikt.  

• Van 1 februari tot 16 maart 2022 – DE  CORNET-ACTIE 

Met Euro-Children nemen we deel aan deze superverkoop om onze kas te spijzen. Geen 

meerprijs dan de verkoopprijs in de winkel, maar wel €10 voor ons!! 

Meer info & de link volgt in ons komend tijdschrift, via mail en onze sociale media. 

Je kan twee soorten bakken CORNET kopen.  

Bij elke bak krijg je een gratis CORNET-glas. 

• Een houten bak met daarin 20 flesjes CORNET van 33 cl.  
(18 flesjes CORNET Oaked en 2 flesjes CORNET Smoked).  
Kostprijs: € 39,90 (incl. € 2 leeggoed en BTW). 

• Een kartonnen doos met daarin 24 flesjes CORNET Oaked van 33 cl. 
Kostprijs: € 37,95 (incl. € 2,40 leeggoed en BTW).       
                                 

  Een kruimel van de kersttafel   
Als een 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 gastkinderen. Dankjewel! 

                                                                                                                       Mogen wij op uw steun rekenen? 

Voor een bijdrage mét fiscaal attest (vanaf €40/jaar): 
Van uw gift krijgt u tot 45% terug via uw belastingaangifte! D.w.z. van bv €40 een teruggave van €18. 

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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