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Beste vrienden, 

Met bovenstaande prent op onze sociale media, kondigden we 2022 aan als een nieuwe start, een jaar vol hoop. We geloofden in 

betere tijden waar Corona ons stapvoets zou toelaten het leven van toen terug te krijgen. Die jaarwissel gaf ons een boost, nieuwe 

kracht als een zonnestraal die we met open handen ontvingen… 

Snel bleek dat niet alles kon zoals we hadden gehoopt. De geplande nieuwjaarsontmoeting met onze vrijwilligers en gastgezinnen 

moesten we cancelen en dagelijks hoorden we minder rooskleurige berichten over Oekraïne en het aanpalende Belarus waar onze 

gastkinderen wonen. Vragen en onrust kwamen in ons op. Zeker toen de beelden en duiding in de nieuwsberichten over de 

betrokkenheid van Wit-Rusland in dit conflict lieten zien. Waar en hoe zal dit eindigen? Hoe doorstaan de mensen in Oekraïne 

deze spanningen en hoe beleven onze gastkinderen met hun gezin deze angstige tijden. 

Ook voor ons, Euro-Children, groeiden de vragen en zorgen over onze kinderen. Wat deze zomer? Graag hadden we wat meer 

gehoord van onze medewerkers ter plaatse om hun verhaal, hun inzichten te kennen. Ook onze gastgezinnen maakten zich 

uiteraard zorgen, hoe gaat het met ons gastkind en hun gezin? Is er nog een kans om ons gastkind te ontvangen deze julimaand?   

Daar er onlangs een directeurswissel plaatshad bij Caritas Belarus (zie ons artikel op p4) moesten we enig geduld oefenen voor 

een nieuwe onlinemeeting. Op dinsdagavond 22/02 hadden we dit gesprek. Er bleek technisch iets mank te lopen waardoor de 

nieuwe directeur Father Andrej niet kon deelnemen. Maar medewerkster Anna was, zoals steeds paraat. Het werd een warme 

maar ook emotionele avond waarbij we hoorden dat Corona nog steeds belemmering geeft. De vaccinatiegraad ligt laag en 

gebeurt niet met een EU-vaccin maar met de Russische of Chinese variant die ook bij reizen aanvaardingsproblemen geeft. Tevens 

moeten +12jarigen ook ingeënt, wat de meeste ouders niet willen. Op dit ogenblik worden enkel essentiële reizen toegestaan en  
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TROOPER TVV Euro-Children  

 

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). 

De prijs van de bakken komt overeen met de aanbevolen verkoopprijs van CORNET in uw 
winkel of warenhuis. Aangezien het om vers gebrouwen CORNET gaat, is het bier 18 tot 
24 maanden houdbaar! 
Het grote verschil is dat de koper een gratis glas bij de bak krijgt én er per bak een 
commissie naar onze vereniging gaat! 
Per bak gaat er €5 of €10 naar Euro-Children!! (afhankelijk hoeveel bakken we verkopen) 

 

→ De webshop is actief via ← 

     http://www.trooper.be/eurochildren/cornet 

  

Wees er snel bij, want de actie eindigt op 16 maart 2022 om 23u59!  

http://www.trooper.be/eurochildren/cornet


De leveringen - door brouwerij De Hoorn aan alle deelnemende verenigingen - 
vinden plaats in april en mei 2022. 

 

Omdat wij met Euro-Children verspreid zijn over het hele Vlaamse land, hebben wij 

afhaalpunten voorzien. 

Wie bestelt kan afhalen op:  

• ons infomoment (mei/juni) 

• onze familiedag (juli) 

• op 1 van volgende thuisadressen: 

Daria Verheyen: 2340 Beerse, Kattespoelstraat 86 

Martine Pieters: 2570 Duffel, Heesterbos 11 

Ilse Bruyndonckx: 3040 Neerijse, Grote Puystraat 1  

Marleen De Love: 8340 Damme, Kasteelstraat 70 bus A 

Ann Van Coile: 9000 Gent, Drongensesteenweg 48 

Filip Jonckheere: 9250 Waasmunster, Kleemstraat 20 

 

Eens de Cornet-bakken zijn geleverd, geven we een seintje en vragen jullie pas 

dan waar en wanneer je jouw bestelling wenst op te halen. 😊 

 

                         Zegge het voort… 

                           Hartelijk DANK! 

 



 , een jaar vol hoop! 

Vervolg van bladzijde 1 

de vluchtbestemmingen zijn beperkt. Tevens ontving Caritas Belarus het bericht van hun Ministerie van Onderwijs dat er, tot 

nader order, geen licenties worden verlengd om kindervakanties te organiseren. Een van de aanvragen die zij als organisatie 

moeten verrichten bij de bevoegde instanties om in orde te zijn. Dus… inderdaad! Voor deze Belaruskinderen GEEN ZOMER DEZE 

ZOMER. Deze conclusie die Anna moest uitspreken deed haar pijn. Maar onze belofte dat we er met Euro-Children opnieuw zullen 

staan als alles weer beter gaat en dat we onze contacten blijven onderhouden, deed haar opnieuw glimlachen. Een stimulans om 

onze gastgezinnen te blijven ondersteunen om de banden met hun gastkind, in deze moeilijke tijden, te blijven onderhouden.  

MAAR dit wil niet zeggen dat wij er met ons team de brui aan geven. Zeker niet! In onze digitale nieuwsbrief van december – en 

ook te lezen op de volgende bladzijde van dit tijdschrift – zal je bemerken dat we al stappen ondernemen om (tijdelijk) kinderen 

uit Wallonië uit te nodigen in onze gastgezinnen. Spijtig genoeg ervaren we dat het niet zo eenvoudig is om een samenwerking 

aan te gaan met een lokale organisatie in het zuiden van ons land. Ze hebben door die watersnood al zoveel om handen waardoor 

ze niet beschikken over de  tijd, energie en de noodzakelijke vrijwilligers om dit op touw te zetten. Niet alleen enthousiasme is 

noodzakelijk maar ook inspanningen van hen om kinderen uit minder kansrijke gezinnen aan te spreken.   

Gelukkig worden we recentelijk bijgestaan door een Caritas-medewerkster, Miriam, die zich ten volle geeft om samen met ons 

deze samenwerking te realiseren. Met haar bemiddeling is alles terug hoopgevend. Binnenkort hopen we te kunnen afzakken 

richting de Vesdervallei om een ontmoeting te hebben en zo de juiste afspraken te kunnen maken. 

En dan, dan horen jullie ons opnieuw! Kunnen we eindelijk onze nieuwe affiche, communicatie, reclame, infobrochure,… afwerken 

met de juiste informatie. Kunnen we de dossiers opstarten voor de nieuwe kandidaat-gastgezinnen (want ook die kloppen 

spontaan bij ons aan) en een huisbezoek plannen. Kunnen onze nieuwe gezinnen van 2020 en 2021 eindelijk een gastkind 

ontvangen en kunnen we onze trouwe gastgezinnen vragen om tijdelijk ook in te stappen in ons nieuw Wallonië-project. 

Je ziet, wij gaan ervoor! Laat ons hopen…  je mee?  

Terwijl we net vandaag deze nieuwsbrief in druk geven, gebeurt die Russische inval in Oekraïne. Onze gedachten gaan uit naar 

deze mensen en naar onze gastkinderen met hun gezinnen, onze Caritasmedewerkers in het aanpalende Wit-Rusland. 🙏 

Blijft die leuze dan toch een droom: NOOIT MEER OORLOG! 

Het Euro-Children-Team 

 

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 hielden 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. 
…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 

 



Hieronder vind je de digitale nieuwsbrief 2021/4 met enkele artikelen die we op 17 december 2021 verzonden aan de 

(kandidaat/oud)gastouders en sympathisanten waarvan we over het mailadres beschikken. Bezorg ons jouw mailgegevens via 

info@euro-children.be, zo kunnen we ook jou in de toekomst digitaal op de hoogte houden… Dankjewel! 

 

Geen tijdschrift, wel een (tijdelijk) nieuw project? 

 

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 zal 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 onze  gastvrijheid niet openstellen 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 haar grenzen bleef blokkeren voor onze kinderen, toen 

een spontane reactie van een gastouder kwam: Kunnen we iets betekenen voor een Waals kind. Twee maal hebben we dit voorstel 

overgemaakt aan het Rode Kruis. We 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 regelde hij een 

overleg met zijn directeur Dominic Verhoeven (ook hij heeft ons reeds bijgestaan bij moeilijke internationale gesprekken). 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 de minst sterke groep in de samenleving. Op die wijze 

kunnen deze kinderen uit de getroffen dorpen een 3-tal weken op vakantie. Caritas is reeds actief in de hard getroffen Vesdervallei. 

Dominic nam ons voorstel mee naar de Raad van Bestuur en de hulpverleners ter plaatse… Op dit ogenblik wachten we nog op 

hun antwoord en konden bijgevolg onze opdracht niet tijdig doorgeven aan onze drukker, het maatwerkbedrijf Ryhove. Dus… 

daarom geen tijdschrift met een toegevoegde (nieuwe?) affiche. Uiteraard is dit nog een idee, een project in wording. Bij een JA 

uit Wallonië zullen we eerst onze huidige & kandidaat gastgezinnen persoonlijk contacteren. Want ook zij moeten open staan om 

dit (tijdelijk) nieuw project te lanceren. Een ding staat vast, we laten de kinderen uit Wit-Rusland én de medewerkers in Caritas 

Minsk niet los. We blijven onze banden/contacten met hen onderhouden en hen verder uitnodigen, in de hoop op betere tijden… 

want hoop, doet leven! 

 

Hip Hip Hip Hoera!!  

 
Sinds jaar en dag is Caritas de partner van Euro-Children. Het zijn de lokale 
werkingen in de verschillende 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’!! 

 

mailto:info@euro-children.be


  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: 

           

 

 

 

 

 

 

 



Onze vrijwilligers en gastgezinnen even bestuiven    

  

Het thema van de Week van de 

Vrijwilliger 2022 is omgaan met 

verandering. Want vrijwilligers 

ontpoppen zich tot krachtige 

steunpilaren in de crisis en 

tijdens innovaties. 

 

Beste Vrijwilliger, Je bent 

een rots in de branding voor 

onze werking. En je sloeg je zelfs 

door grote veranderingen tijdens 

de coronacrisis.  

 

Daarom bedanken we je héél graag tijdens de Week van de Vrijwilliger (27 februari – 6 maart 2022). 

 
DANKJEWEL!  

Karel, Lucienne, Willy, Paul, Liese, Vik, Greet, Clement, Kris, Danny, Marc, Daan, Marleen, Daria, Filip, Martine, Ilse, Ann  

en al ONZE GASTGEZINNEN, want jullie zijn onze grootste vrijwilligers… deze bestuiving is voor jullie.   

 

 

Vrijwilligers komen en gaan… 

 

Misschien herinner je het nog, maar vorig jaar deden we in onze digitale nieuwsbrief en in ons eerste tijdschrift van 2021 een 

oproep naar nieuwe vrijwilligers. Dit was niet zomaar. We vertelden dat enkele oude getrouwe oud-gastouders graag de fakkel 

wensen door te geven. Nu, een jaar verder, zijn de statuten van onze VZW aangepast gezien dit ook een wijziging gaf in ons 

bestuur. Onze voorzitter Karel gaf nl. zijn titel af maar wil gelukkig nog wat taken uitvoeren op ons kantoortje en in de archieven 

duiken voor opzoekingen uit het verleden, daar hij in de buurt woont. Ook Lucienne wil ons nog bijstaan op een activiteit, zoals 

de quiz, maar neemt geen verantwoordelijkheid meer op als penningmeester. Zij was in het verleden ook courant terug te vinden 

op kerst- en rommelmarkten met haar dochter Sandra om geld in te zamelen voor Euro-Children. Niet onbelangrijk! 

Dat we hen nog uitgesteld moeten vieren, ja, daar hebben ze Corona-begrip voor. Ook al lijkt het erop dat dit uitstel, steeds langer  

wordt. Maar… dit hebben ze nog van harte tegoed. Je leest het later wel. 

En, onze oproep toen was duidelijk vruchtbaar. Filip Jonckheere uit Waasmunster reageerde enkele weken later spontaan met 

een mailtje dat hij bereid is een bijdrage te leveren. Hij en zijn echtgenote Annemie waren zo’n 30 jaar geleden ook een aantal 

jaren gastgezin voor een meisje uit Noord-Ierland en bleven ons al die jaren verder volgen. Wat deed dat deugd! Ook al hebben 

we elkaar nog niet lijfelijk ontmoet (tiens?), digitaal is hij sinds november steeds aanwezig op onze werkvergaderingen.  

Op die wijze kunnen we alvast 2021 succesrijk afsluiten! Want – misschien weet je dit nog - ook Daria Verheyen uit Beerse sloot 

zich in mei vorig jaar aan. Zij en Bjorn zijn sinds de voorbije zomer nieuwe gastouders. Toen we hoorden dat Daria Russische roots 

heeft, hebben we haar aangesproken of ze onze tolk wou zijn bij onze digitale meetings met onze Belarus-collega’s. Sinds die 

spontane JA, schuift ze steeds plichtsbewust aan de digitale tafel bij een werkvergadering!   

 

Dit wil uiteraard niet zeggen dat ons team voltallig is. Neen, helemaal niet .  

Wil jij eenmalig een activiteit of een deeltaak bij onze dagelijkse werking opnemen om zo de toekomst 

van Euro-Children te helpen verzekeren.. geef een seintje.  

Contactinfo vind je ook op onze webstek https://www.euro-children.be/contact.asp 

 

Het Euro-Children-team 

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


Save the date! 

 
Lieve gastgezinnen, noteer onderstaande data alvast in jullie agenda. Meer info volgt via mail, op onze Facebookpagina, Instagram 
en in ons volgend tijdschrift. Heb je vragen, aarzel niet ons te contacteren via het specifieke adres gastouders@euro-children.be. 

     dat we de activiteiten niet opnieuw moeten afgelasten en de kinderen zorgeloos kunnen reizen! 

• We vermoeden dat de kinderen deze zomer komen in de periode tussen 1 & 24 juli 2022!!! 

• Zaterdag 14/05/2022 van 10u-14u: Info- & ontmoetingsmoment met middaglunch  

Een steentje of   bijdragen… 
 

Met onze VZW ontvangen wij GEEN SUBSIDIES waardoor we zelf instaan     

voor het verzamelen van de nodige fondsen. Geld dat we nodig hebben 

om onze werkingskosten te dekken.  

Gelukkig zijn we heel creatief en hebben we de hulp van actieve 

medewerkers! Belangeloos worden evenementen georganiseerd, 

zoals een paasbloemen- & plantenverkoop, onze spannende quiz en 

acties via Trooper.  

Inderdaad, ook met de nu lopende succesvolle Cornet-actie dikken 

onze centjes aan. Hou je niet in om een voorraad  te bestellen. 

Aangezien het om vers gebrouwen CORNET gaat is het bier 18 tot 24 

maanden houdbaar én aan dezelfde aanbevolen verkoopprijs als in de 

winkel!   

Jij je biertje en Euro-Children een pleziertje.. met €5 of €10!! 

➔ Bestel nog snel, de actie loopt slechts tot 16 maart!   

(lees meer op bladzijde 2 & 3). 

 

Maar dit is uiteraard niet voldoende. Gelukkig hebben we onze gulle schenkers. Uw 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. Uw 

bijdrage is dus essentieel voor onze werking en dat waarderen we heel oprecht.  

Een gemeende D A N K J E W E L !! 

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: Euro-Children 

 Ondernemingsnummer: 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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