1st Trimester 2017
Nadat de kinderen in januari vertrokken waren, hebben we een vergadering georganiseerd.
Er stonden heel wat punten op de agenda en waren benieuwd naar de nieuwe ideeën.
Verschillende families deden de verre verplaatsing ondanks het slechte weer. We waren
heel blij met hun reacties. Jammer genoeg was onze boekhoudster niet aanwezig wegens
ziekte.
Dankzij Stéfica hebben we een garage gevonden die we als magazijn kunnen gebruiken. Het
is dicht bij ons in de buurt en de prijs van 110 € per maand valt heel goed mee. Het is een
bewaakte garage en we hebben water en licht. We kunnen nu weer dozen stapelen die we
met de volgende vrachtwagen kunnen meegeven.
Tweede punt : de vakantie van de kinderen. De nieuwe gezinnen waren heel tevreden en
onderhouden contact met de kinderen en hun gezin. Eén gastgezin had het niet gemakkelijk
met een meisje van 8 jaar. We kennen de moeilijke leefsituaties van de Wit Russische
gezinnen maar dat neemt niet weg dat de kinderen een eigen karakter hebben. Neem
daarbij de taalproblemen, dan is het voor beide partijen niet eenvoudig. Toch moeten we
hen niet alles toelaten en moeten ze zich aanpassen aan onze regels en gewoontes bij ons
thuis. Ze moeten begrijpen dat we hier goeie dag zeggen of goeie avond, bedankt en aub.
Bij hen is dat niet de gewoonte maar hier wel en verwachten we van hen dat ze het doen.
Heel wat kinderen brengen een Gsm of tablet mee. Ze hoeven er niet de ganse tijd mee
bezig te zijn. Een half uurtje is meer dan genoeg. Ze komen naar hier voor hun gezondheid
en gezonde voeding. Verwen ze niet te veel. Leef jullie leven van elke dag.

We feliciteerden Albert voor de superverkoop (180) dozen truffels. SUPER!
Albert stelde voor om bedrukte balpennen te kopen met de naam van onze vzw. De gezinnen
kunnen deze dan verder verkopen : 1,50 €/stuk. Op die manier wordt een groot deel van de huur
van ons magazijn betaald. De balpennen zijn echt mooi en we gaan akkoord met het voorstel.
Verschillende gezinnen stellen voor om de kinderen tijdens de kerstvakantie te laten overkomen met
het vliegtuig. We zullen inlichtingen inwinnen ivm de prijzen en de voorwaarden. We houden jullie
op de hoogte.
Nieuw voorstel van Jean-Pierre : een FB pagina opstarten "la page des familles" waar dringende
berichten kunnen geplaatst worden, in te vullen documenten voor de pakketten, info over de
vakantie. De gezinnen kunnen heel snel een antwoord op hun vragen vinden. Op die manier
ontlasten we Stéphane van de website, maar die blijft natuurlijk bestaan. Deze FB pagina is
ondertussen opgestart en de gezinnen kunnen ook nog de pagina van Enfants de Gomel bezoeken en
LIKEN natuurlijk.
We willen ook nog eens de aandacht vestigen op de stiptheid van documenten inleveren. Als we een
datum voorop stellen, moeten die ook op die datum binnen zijn. Het gebeurt nog te dikwijls dat we
gezinnen tot 3 maal toe moeten contacteren. Dit is een nutteloze verspilling van telefoongeld dat we
beter voor andere zaken kunnen gebruiken.
Wij kregen de mogelijkheid om 95 dozen mee te geven met de vrachtwagen. Deze werd ingelegd
door Léon, waarvoor onze dank. Verschillende gezinnen verzamelden dozen die nadien naar St.
Georges sur Meuse werden gebracht. BEDANKT daarvoor.
Na een koffie en een wafels spraken we af om zeker nog een volgende vergadering in te leggen wat
dat brengt nieuwe ideeën en we leren elkaar beter kennen.

PETJE AF en een dikke pluim voor de familie TIMMERMANS-LUCAS die heel veel
baby en kinderkledij verzamelden en de dozen kwamen stapelen in het
magazijn vanwaar ze naar Saint-Georges-sur Meuse werden gebracht.

Bedankt......
 Alle mensen die moeite doen om activiteiten organiseren.
 Alle gezinnen die een kind of een verantwoordelijke uitnodigen.
 Alle mensen van wie we een gift mochten ontvangen.
 Alle gezinnen die samen zorgden voor de aanschaf van een
schooluniform voor een meisje van 12 jaar van wie de ouders geen
mogelijkheid hebben om er één te kopen. Zij was het enige kind zonder
uniform.
 Alle mensen die deel uitmaken van onze vzw en truffels verkochten.
 Françoise onze boekhoudster, Jean-Pierre en Véronique, Stéphane,
Albert en Cécile, Rita op wie we altijd kunnen rekenen.
 Alle gezinnen en mensen die ons steeds weer helpen door op zoek te
gaan naar de spullen die we nodig hebben.
 Alle mensen die ons een duwtje in de rug geven. Een woordje, een
aanwezigheid, een lach, het doet ons goed.

Zomervakantie 2017
Zaterdag 1 juli komen de kinderen aan.
De juli kinderen vertrekken op 30 juli (als ze 1 maand blijven). De
augustuskinderen komen aan op 29 juli. IEDEREEN vertrekt op 28 augustus.
De inschrijvingen voor deze zomer moeten in mijn bezit zijn voor 10 april. Alle
andere documenten moeten zeker voor 10 mei bij ons zijn. OPGELET er zijn
gemeenten waar ze meer tijd nodig hebben voor de attesten van goed gedrag
en zeden. Hou er zeker rekening mee. Alle nodige formulieren zijn te vinden op
onze website en FB "la page des familles".
De reiskosten houden we op 110 €. Verzekering - 12 jarigen 35€ en de + 12
jarigen 50€ per maand. Betaling moet gebeuren voor 15 juni (kids van juli) en 1
juli voor het verblijf in augustus.
Stuur alle documenten in één keer door naar Nicole (zeker niet aangetekend).
Vergeet ook niet de aankomstplaats aan te duiden : Barchon of Spy.
Voor de volwassenen : data van visa JULI vanaf 29 juni tot 1 augustus. Voor de
maand AUGUSTUS vanaf 26 juli tot 30 augustus (geen andere data dan deze).
OPMERKING IVM KEUZE VAN DE KINDEREN
Normaal gezien kiezen we altijd kinderen uit grote, arme gezinnen. Ze komen
altijd uit de besmette regio. Hier hebben wij het veel beter dan zij vooral wat
betreft onze gezonde lucht en gezonde voeding. Ook hun ouders willen het
beste voor hun kinderen (net als wij) en soms valt het voor dat ze zelfs leugens
vertellen om hun kinderen toch naar hier te laten komen. Ik keur het niet goed
maar kan het wel begrijpen.

Binnenkort, in april om juist te zijn, is het al meer dan 30 jaar geleden dat de kerncentrale in
Tsjernobyl ontplofte. De gevolgen waren enorm. Niet alleen de materiële schade maar j ook de
gevolgen voor de mensen. Zware besmetting, ziektes...zelfs na al die jaren zijn de problemen nog
altijd actueel.
Dat is zeker een reden om uw woning, uw leven, uw familie en gezin open te stellen om een kind uit
dit besmette gebied te ontvangen. Het is een verbetering voor hun gezondheid, niet enkel de
gezonde lucht maar onze gezonde voeding is heel belangrijk voor deze kinderen. Echt eens goed en
genoeg kunnen eten is een feest voor het kind en zeker voor zijn of haar gezondheid.
Ze laten zich graag verwennen. Vlees wordt meestal alleen gegeten bij speciale gelegenheden. Hun
groenten komen meestal uit eigen tuin (tomaten, augurken, kolen, wortels, komkommers,
aardappelen) zijn meestal besmet. Laat ze genieten van onze groenten, vlees en fruit. De extra
vitamines van bij ons zorgen er voor dat ze in de winter minder vaak ziek worden.
Daarom zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe gastgezinnen. Heel wat kinderen wachten op een
telefoontje met het goed nieuws dat ze naar België mogen komen.

Naar hier komen is voor zo'n kind het mooiste geschenk .

PAKKETTEN
Wij krijgen de mogelijkheid om opnieuw pakketten mee te
geven voor Wit Rusland in oktober.
Er zullen andere formulieren gebruikt worden voor de
adressen. In het volgend tijdschrift vinden jullie ze terug.
Voor de volgende vracht richting Gomel zoeken we :
Kleding voor baby's en kinderen
Kleding voor volwassenen
Schoenen in goede staat en proper (natuurlijk)
Handdoeken en badhanddoeken, zeep en tandenborstels
Speelgoed voor de kindertuinen (poppen, auto's, lego, plastisine
OPGELET : alles moet in bananendozen kunnen en moet demonteerbaar zijn.
Potloden, markeerstiften en waterverf.
Puzzels, graag, maar niet meer dan 100 stukjes.
Als het kan, bij aflevering alles in bananendozen steken aub.
Het magazijn is niet zo groot en alles moet dus gemakkelijk stapelen. Dus zeker geen
plastiekzakken.

