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Een nieuw werkjaar, een nieuwe uitdaging, een nieuw project 

 

Beste vrienden, 

In onze vorige editie brachten we het heugelijke nieuws dat we in de Zomer 2023 Oekraïense kinderen zullen uitnodigen. Het 

Orphans Care Center uit Lviv gaat met ons in zee. Dit opvanghuis voor wezen en kinderen uit een moeilijke gezinssituatie, vangt 

sinds de oorlog ook kinderen op die slachtoffer zijn van die oorlog. Deze ouders zetten zich in voor de vrijheid van hun land 

waardoor ze hun kinderen in veiligheid brengen bij deze organisatie. 

In november zijn onze gekende gastouders, die zich de voorbije jaren hadden aangeboden, opnieuw aangeschreven met de 

vraag of ze hun huis terug willen openstellen tijdens die 3 zomerweken in de julimaand. Gezien dit een nieuwe groep kinderen 

is, is dit als het ware ook voor hen een nieuwe start. Mondjesmaat komen de antwoorden binnen. Toch hopen we tegen de 

jaarwissel een zicht te krijgen over hoeveel gastgezinnen. We beloofden de directeur van het opvanghuis, Father Roman immers 

een schatting te geven hoeveel kinderen ze met zekerheid kunnen selecteren om een zorgeloze vakantie in een warm gastgezin 

te beleven.  

Uiteraard gaan we ook nieuwe gastgezinnen rekruteren, want er wachten/hopen veel kinderen in dit opvanghuis op een positief 

antwoord. Maar, dit kunnen we niet alleen. Een kleine inspanning van jou, beste lezer, kan van grote betekenis zijn. Binnenin dit 

tijdschrift vind je onze nieuwe affiche met een warme oproep deze ergens uit te hangen (en niet weg te gooien aub!). Gewoon 

bij je thuis of op een andere plek. Of raakt ons verhaal je en wil je misschien/terug gastgezin zijn, neem vrijblijvend contact op! 

En… zo’n nieuwe uitdaging, nieuw project, vraagt aan ons team niet alleen veel voorbereidingen, nieuwe contacten, nieuwe 

administratie, nieuw druk- en denkwerk, maar ook nieuwe budgetten. Het spreekt voor zich dat we er naar streven een mooi 

groepje kinderen tot in Vlaanderen te brengen… en dat heeft een prijskaartje. De transportkosten en verzekering nemen we 

volledig ten laste. Onze laatste actie, de quiz - zo zal je in het verslag op blz. 3 lezen - bracht een dikke €1.000 (!) op en in het 

weekend van 10 & 11 december ek. zorgt Martine opnieuw voor wat inkomsten met haar kraam op de Kerstmarkt in Duffel! 

Gelukkig kunnen we ook rekenen op gulle schenkers die zomaar een som storten of de jaarlijkse gewoonte hebben om (met 

fiscaal) attest een gift te doen.       

     Maar ons steunen kan ook zonder dat je het geld kost. Ja, je leest het goed: door een kleine 

gewoonte aan te nemen als online-shopper. Met de kerstaankopen in het vooruitzicht, 

willen we jullie eraan herinneren om eerst te passeren via www.trooper.be/eurochildren als 

je klaar zit aan je computer, tablet of smartphone om deze aankopen vanuit je zetel te doen. 

Na je eerste inlog krijg je zelfs bij je volgende aankoop een  pop-up… en met een klik 

zorg jij steeds opnieuw voor onze kassteun.. zonder dat je het je €1 kost! Dit bedrijf gunt ons 

nl. een %je op je aankoopbedrag. Dus, DOEN!      

 

  Voor we jullie uitzwaaien bij dit jaareinde,  

   wensen we jullie van harte, lieve Euro-Children-vrienden, 

 

Een Zalige Kersttijd &  
Een 2023 vol (wereld)vrede!!!                                  Het Euro-Children-Team   

EURO-CHILDREN 

Driemaandelijks GRATIS tijdschrift oktober-november-december 

Jaargang 64 – 2022 nr. 4 

Afgiftekantoor Gent X – P308750 

http://links.trooper.be/ls/click?upn=wcgcNuom87l8cfbRVovySxZHk7T6vuD4p1ed-2Ft0v4zGb-2BnquxjE5Z1C2evuQnhbVgyvQfhD9oeZQlb6zAKwP0VM-2BIQrizrp2e17hH2rNHYVEyigKVvy5Caidw4VKQNHh6VBLSrAauftSaUVxw-2BMZng-3D-3DjL4Z_MIrEM-2BrZpMRx7MPtwKpnFk0cZI0NErV-2F0Jfh-2BjHFS4-2FwcTDyUok67OR7DUXdspMjWf3KLUVBndFYoTWstydVbwDDL6l62N48YhJNTKE-2By5jYmCUmLSUKS9GoEmPhtTJ1KC9YHKMWwhBlXzHAF3H4HQmJqZAsrYBUXZJ-2BDIVMi5Mcz4OWB4CXM8iVM-2FbqJ-2FWcBJfQdLin0reiGcGgI254OdiqmtCJQxwUrjnxvy-2FOm-2Fjr8KxEITWIYWToQW1HowRoss9GRx-2FBwJkjHpuwK-2BvyCo-2BHrl8YlfC2DP92Bh-2FeBj4Surwskh7rkk7Nv9BR-2BJjmSfOt13E3Qa9hDZ2qrvmtwlvk7E6yuBbg7EeFvwJCffEXlT3RAfq4-2FVCsmgmE7aL4vypv-2Fg1vG2ugt46mLCgfRPrzRAeq3MRLrYbU-2FdX-2BCdE-3D


     Help je mee aan onze Oekraïense start?      

 
HELP JE MEE om onze werking bekendheid te 

geven?  

Er wacht ons een nieuwe uitdaging daar we een 

nieuwe groep kinderen uitnodigen, dus ook een 

nieuwe groep gastouders nodig hebben om 

onze droom of die van deze Oekraïense 

kinderen waar te maken tegen juli 2023. 

Dat kan je, door gewoon bijgevoegde affiche 

voor je vensterraam te hangen of deze/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 en we bezorgen je 

graag een voorraad. 

Of gebruik de digitale versie die je terugvindt 

op onze webstek, facebook, Instagram. 

Misschien kan je die ergens laten verschijnen, zoals in tijdschriften e.d. of doormailen naar jullie bekenden (je weet maar nooit).  

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. 

Liever een klaargemaakte tekst om bij jouw reclamewerk te voegen, contacteer ons gerust. 

 

Misschien raakt ons verhaal je wel en overweeg je om (terug) gastgezin te zijn, neem vrijblijvend contact op! 

 

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

En een dikke merci aan onze huisdesigner Daan voor het mooie ontwerp!!    

 Hang de bijgevoegde affiche uit!!   →→→→→→→→→→   
   Gooi ze niet weg aub!! 

 

  Een 

geconcentreerde 

Jury 👉 
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  17 ploegen zorgden voor een grote winst!     

 

Zaterdag  22/10/2022 stond onze 18e Euro-Children-Quiz aangekondigd.  

Weer in Duffel-West ! 

Weer in onze vertrouwde GBS Nieuwstraat! 

Weer met dank aan Het Crescentiuskoor! 

Gelukkig konden we opnieuw rekenen op onze trouwe sponsors en anonieme schenkers. Onze beroemde prijzentafel met veel 

van het ‘betere’ kinderspeelgoed werd ditmaal aangevuld met het ‘betere’ knutselgereedschap voor volwassenen. Op de 

valreep hadden 17 ploegen ingeschreven, een primeur! Het werd een boeiende en zeer geslaagde avond, dankzij quizmaster 

Kris. 

Ook in de keuken was het alle hens aan dek. Het duo Liese en Vik zorgden weeral voor een unieke bediening. Paul was vooral 

‘plongeur’ van dienst en Ilse coördineerde, sprong overal bij en zag dat het goed was... Greet moest forfait geven wegens ‘een 

noodoproep’ maar gelukkig was er Brent, gastouder-nieuwkomer! 

Old timers-juryleden, Lucienne en Martine kregen assistentie van gastouder Karin. We boften want zij kon vlotjes de scores 

ingeven in de pc van Kris. Moderne tijden hé!  

Het tempo lag hoog, de pauze werd wat ingekort en na wat cijferwerk en een druk op de knop werd de winnaar bekend! Zo 

bleef er net genoeg tijd over zodat iedereen een prijs kon kiezen. Niet zo evident, want kiezen is soms ook een beetje verliezen. 

           

In naam van het E.C.-team hartelijk dank aan iedereen die zijn/haar steentje en eurootje bijdroeg om van deze avond een succes 

te maken! Zelfs op zondagmorgen kwam Paula nog helpen om de zaal weer pasklaar te zetten voor GBS Het Kompas. 

Dank ook aan de collega's van het Quiz-team voor een fijne samenwerking.  

Samen kijken we al uit naar een zomervakantie met nieuwe Euro-Children uit Oekraïne en enkelen van vóór Covid!  

Er is nog veel werk aan de winkel, maar met deze mooie winst van €1.020 (!) staan we weer sterker in onze financiële schoenen. 

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

Namens het Quiz-Team 

Martine 

              

    

                   

 

 

De zaal staat klaar, 

de prijzen uitgestald. 

Nog wat krachtvoer voor het team alvorens we onze quizzers ontvangen… 



 

Internationale dag van het vrijwilligerswerk 

 
Op 5 december 2022 was het weer zover: de Internationale dag van het Vrijwilligerswerk!  
Op deze dag zetten we onze buitenlandse vrijwilligers in de bloemetjes en vieren we het vrijwilligerswerk.  
Het thema van dit jaar is “Bakens van vertrouwen“. 
 

Een thema dat prachtig aansluit bij het vertrouwen welke de 
Oekraïense organisatie Orphans Care Center in Lviv ons gaf 
bij de start van deze nieuwe grensoverschrijdende 
samenwerking.  
DANKJEWEL Father Roman & Khrystyna!! 
DANKJEWEL Priester Ivan, Arélien met het bisdom Gent  
voor jullie ondersteuning en bemiddeling! 
 

 

Save the date. 
 

• Zondag 5 februari 2023 vanaf 17u – NIEUWJAARSONTMOETEN 
 

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

op het nieuwe jaar 2023 

op een fijne samenwerking met onze Oekraïense collega’s  

op een zomerse vakantie voor onze nieuwe gastkinderen  

én… op Vrede!    🕊 

Met een stevige hap maken we deze avond lekker en gezellig op onze thuisbasis, Kloosterstraat 141 te 2660 Hoboken 

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 gekende 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.  

 

  Een kruimel van de kersttafel   
 

Als 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 kinderen uit Oekraïne. Dankjewel! 

                                                                                                                       Mogen wij op uw steun rekenen? 

Voor een bijdrage mét fiscaal attest (vanaf €40/jaar): 
Doe uw gift nog vóór 31 december en krijg tot 45% terug via uw belastingaangifte 2022! 

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 

als 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 

mailto:info@euro-children.be
https://www.facebook.com/eurochildren/
https://www.euro-children.be/

