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Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken 

Tel: +32 495 67 82 37 

     Oekraïne zegt  op onze uitnodiging!!      

Beste Vrienden, 

Het was een hele hete zomer! Een tijd van veel        en hopelijk ook voor jullie allen een tijd waar deze warmte jullie ontspanning 

en rust gaf, maar ook nieuwe kracht en energie om het nieuwe school/werkjaar aan te vangen. Misschien kon je ook genieten van 

een uitje, een reisje dichtbij of veraf. En dat zal zeker deugd hebben gedaan!  

Voor onze gastgezinnen werd het - zo vertelden we jullie in onze vorige editie - geen vakantie met gastkinderen. De kinderen uit 

Belarus kregen opnieuw geen toestemming van hun overheid om te reizen, een samenwerking met gemeenschappen uit het 

getroffen overstromingsgebied in Wallonië bleek niet mogelijk en ons open stellen voor Oekraïense kinderen was nog te riskant. 

Nochtans kunnen we spreken van een heel geslaagd werkjaar 2021/2022… als we het over de kandidaat-gastgezinnen hebben. 10 

gezinnen (!) kwamen spontaan bij ons aankloppen! En dit zonder enige aanwervingscampagne. Die stelden we steeds uit - en is 

uiteindelijk nooit opgestart - gezien die wereldse onzekerheden (Corona en de spanningen met Rusland). Toch klopten 5 

geïnteresseerde kandidaat-ouders of alleenstaanden bij ons aan om te horen of ze iets konden betekenen voor een kind in nood. 

Maar,  ook evenveel oud-gastgezinnen - die in een dicht of ver verleden een gastkind uit Noord-Ierland of Slovakije, uit Bosnië of 

Kroatië een of meerdere zomers ontvingen in hun gezin - boden zich opnieuw aan. Dit hadden we nog nooit meegemaakt. Het is 

duidelijk dat wat in de wereld gebeurt, velen aanzet om zich toch - met een klein gebaar, een open (t)huis - belangeloos hulp aan 

te bieden om ‘een steen in een rivier op aarde te verleggen’… Allen bleken ook op de hoogte van onze zoektocht het voorbije jaar. 

En allen maakte het niet uit welk kind, uit welke gebied of regio, ze een kans willen geven om bij hen op vakantie te komen… mooi 

toch! Het was voor onze vereniging dan ook deugddoend om deze schoonheid in de mens te ervaren, zeker in een jaar waar heel 

hard is gewerkt voor weinig resultaat..  

Of toch niet! Neen, we hebben goed – sorry – schitterend nieuws!! De gesprekken die sinds mei zijn opgestart met de Oekraïense 

vereniging ‘Orphans Care Center’ in Liviv, hebben vruchten afgeworpen. Het wordt een échte samenwerking! Op woensdag 24 

augustus jl. hadden we een eerste video-meeting met hun directeur Father Roman en vrijwilligster Khrystyna. Tijdens een dik uur 

leerden we elkaar wat beter kennen, gaven we elk nog wat duiding over de werkingen en bleken we voor elkaar iets te kunnen 

betekenen. We sloten af met een enthousiaste Oekraïense ‘JA’ op onze uitnodiging om in de toekomst kinderen uit hun vereniging  

in de zomer op vakantie te laten te komen. Komende zomer 2023 – uiteraard steeds met een ‘als de oorlogssituatie ter plaatse 

die mogelijkheid biedt’ – mogen we Oekraïense kinderen welkom heten in onze Vlaamse gezinnen! In onze volgende editie zullen 

we jullie meer vertellen over dit opvanghuis in Liviv. Maar je herinnert jou misschien vanuit onze vorige nieuwsbrief, dat ze zowel 

wezen als kinderen en jongeren uit moeilijke thuissituaties opvangen, of waarvan ouders - door hun inzet aan de oorlog - niet voor 

hun kinderen kunnen zorgen.  

Wij zijn blij, heel blij!! Na vele inspanningen zijn we beloond. Er is veel werk voor de boeg om dit alles tegen juli 2023 in goede 

banen te laten lopen. Zo’n nieuws geeft ons uiteraard nieuwe moed en kracht om er opnieuw voor te gaan. We nemen even pauze 

in september en gaan met ons team opnieuw van start in oktober. Onze 30 wachtende gezinnen brachten we reeds op de hoogte 

van dit heugelijk nieuws. Zij zullen het leven van Oekraïense kinderen eventjes zorgeloos maken. Enkele weken weg uit een leven 

waar oorlog realiteit is. Fijn dat we opnieuw op velen, volgens hun mogelijkheden, kunnen rekenen!  

Het Euro-Children-Team  
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Hoera! Onze nieuwe website staat online!  

Neem een kijkje op 

https://euro-children.be/ 

en zie hoe mooi, eigentijds en professioneel hij is!! 
 

Ook in deze zomermaanden werd verder gewerkt aan onze nieuwe webstek. Neen, niet door ons, maar door Karin. Na ons laatste 

overleg op 16 augustus 2022 werd alles klaar gestoomd om de overdracht te realiseren, samen met het omschakelen van onze 

euro-children-mailadressen. De daaropvolgende maandag was dan ook een spannende dag, want onze vrijwilligers kregen de taak 

om enkele handelingen te doen – voor ons een onbekend gebeuren – opdat geen gegevens verloren zouden gaan. Dit lukte 

gelukkig goed dankzij de verstaanbare handleiding die Karin ons bezorgde. Laten we zeggen, een boekje voor dummy’s       . We 

kunnen dus verder met een nieuwe site… al zal het nog wat zoeken zijn om de updates maandelijks vloeiend uit te voeren. Ook 

hiervoor maakte Karin een handleiding (voor dummy’s       ) om vrijwilliger Filip en Ann door deze nieuwe wereld te loodsen.  

Bij deze gelegenheid willen we Karin Van Genegen  –  webdesigner en zaakvoerster van www.nonaweb.be - nogmaals danken 

voor haar scherpe facturatie voor deze opdracht. En ook Jocelijn Geurts – milieuadviseur en zaakvoerster van www.axudo.be – 

die ons tot bij Karin bracht én onze vaste sponsor wordt voor deze jaarlijkse bijdrage. Wij bevelen onze lezers dan ook graag hun 

goede service en expertise aan: 

 

   

 

En, het verhaal werd nog mooier. Toen Karin ons laatste verzoek om een automatische link te willen plaatsen bij de rubriek voor 

gastgezinnen - waarbij men snel een bericht kan zenden op onze oproep ‘Vrijwilliger gezocht’ - kregen we een testbericht van haar 

binnen. Maar.. de inhoud bleek geen test, het was het fijne voorstel dat ze zich zomaar, belangeloos wil bijstaan voor allerhande 

mail- en webstekproblemen. Heerlijk toch!! Een nieuwe vrijwilliger is geboren! Welkom in ons team, Karin!! 

Wil ook jij jouw hulp aanbieden , eenmalig bij een activiteit of langdurig als teamlid, stuur dan een berichtje via het formulier 

op https://euro-children.be/reeds-gastgezin/   

 

Save the date 

Tijdens dit weekend van 10 & 11/12/2022 (11u-17u) kan je onze vrijwilliger Martine terugvinden op de 

Duffelse Kerstmarkt  met een kraam. Zo probeert zij met haar team geld in te zamelen voor onze VZW. 

Aan gezelligheid zal het zeker niet ontbreken! 

Congrescentrum De Kleiput – Stationsstraat 22 c te 2570 Duffel. 

 

http://www.nonaweb.be/
http://www.axudo.be/
https://euro-children.be/reeds-gastgezin/


Een leuke familiedag… 

 

Bij het afscheid op een familiedag, vragen we 

steeds of iemand een klein verslag wil 

neerpennen. Brent, een nieuwe gastouder, gaf 

zich graag op. Maar, we kregen enkele dagen 

later een telefoontje dat dit onmogelijk voor hem 

wordt. Verdriet viel hen te beurt, en dan is dit 

uiteraard bijzaak. Veel sterkte Karin & Brent!  

Gelukkig konden we terecht bij onze trouwe 

Hollandse familie De Jong. Dankjewel, Arie & 

Ester, voor jullie ‘leuke’ verslag! 

 

Op de vrijdag na de familiedag kregen wij telefoon van Ann. Of wij toch het verslag van de afgelopen familiedag wilden schrijven 

en als kers op de taart vroeg ze of het zondagavond dan binnen kon zijn.... Wij wisten weer wat te doen met onze vrije tijd      .  

Op zondag 21 augustus werden we verwacht op het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Zo tussen 10:30 en 11:30 

kwam iedereen binnendruppelen, werd er al flink met tafels gesjouwd om iedereen een plekje te geven en was ook de 

zonnebrandcrème al opgesmeerd. Na een welkomstdrankje met wat lekkers en nog wat méér lekkers trokken we naar de roeivijver 

alwaar we ons uit konden leven op de waterfiets of de roeiboot. Hier kwamen vele vormen van waterrecreatie bovendrijven: 

Waterfietsen met de handen, ronddrijven, tegen elkaar inwerken met de roeiriemen, 1 doet het werk de rest niets, samenwerken, 

slalommen, eenden de stuipen op het lijf jagen, en dat allemaal binnen een tijdsbestek van een half uurtje. Het werd stilaan tijd 

voor de lunch, dus na een korte wandeling waren we terug bij de caravan van Euro-Children.  

Dank voor de heerlijke garnalen, Ludwig en Marleen!!! Iedereen was zoet met het pellen en eten van de kleine 

beestjes. Dan was het tijd voor wat spel, op naar de petanque-, krulbol-, en kubbbanen. Maar daar kwamen 

twee rare snuiters van bovenaf roet – oh nee- hartjes in het eten gooien! Ludwig moest goed oppassen want 

Marleen had het hart van één van de twee steltlopers gestolen! Dan maar meteen met de hele groep op de 

foto, dan hebben we dat ook weer gehad. Daarna werd er om de eer gestreden, wie het beste kon mikken met 

iets dat leek op een houten kaasbol, de petanqueballen en de kubbstokjes. Veel te snel moesten we terug om 

nog een fietstocht te gaan maken rond het domein.  

Na een tijdje in de rij staan bij de fietsenuitleen, gingen we met z´n allen onderweg waarbij we probeerde om bij elkaar te blijven. 

En dat is best lastig met wat opgeschoten jongelui in het groepje. De fietsroute leidde ons over het hele domein, waarbij een aantal 

stops waren ingecalculeerd. Zo kon de aanwezige “jeugd” even uitdollen op de hangbrug van 120 meter en werd de uitkijktoren 

van 15 meter hoog beklommen.  Een aantal van de aanwezige heren bleven beneden. Als de toren nu wat hoger was geweest, dan 

hadden ze wel naar boven gegaan. Na ongeveer een anderhalf uur waren we weer terug bij de caravan. Daar werden we beloond 

met een lekker ijsje als afsluiter. 

Moe maar erg voldaan keerde iedereen huiswaarts. Dank aan de organisatoren voor deze zeer geslaagde editie ven de Euro-

Children familiedag en tot op één van de komende activiteiten! 

Arie & Esther  

De Jong 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         



18e Euro-Children-Quiz     

     Snel inschrijven is de boodschap!       

Het is opnieuw zover, we gaan weer quizzen. 

We hoeven jullie niet te vertellen dat onze ‘Krismaster’ een 

pittige quiz in elkaar zal flansen. Daar is hij sterk in! 

Ook deze keer kunnen we rekenen op de medewerking van 

het Duffelse Cresentius koor. 

 

Dus, lieve EC-vrienden/quizzers, de datum in jullie agenda 

prikken en inschrijven is de boodschap. 

Doe het snel via quiz@euro-children.be met vermelding van 

de ploegnaam + aantal deelnemers!! 

 

En zoals jullie weten, worden jullie naast een gezellige avond 

ook verwend met een mooie prijs voor elke deelnemer. Met 

dank aan onze trouwe en nieuwe sponsors*. Hierdoor gaat de 

totale opbrengst integraal naar onze werking! 

We hopen jullie team op 22 oktober 2022 te mogen 

ontvangen in Duffel! 

 

Tot mails! 

Het Quiz-team 

PS: je mag deze affiche uiteraard helpen verspreiden door een 

afdruk uit te hangen of digitaal te publiceren  via mail en 

sociale media 😉. 

 

*Kan je ons helpen aan mooie(!) prijzen of heb je contacten met een bedrijf die ons hierin kan steunen met een geschenk, geef een seintje.  

Ook deze zoektocht is niet altijd simpel, dus elke hulp is welkom! 

 

Een steentje bijdragen                                        

We zijn zo dankbaar voor al jouw giften, klein of groot. Dankjewel! 

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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