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2de trimester
We hadden het geluk om een honderdtal dozen te kunnen meegeven met de vrachtwagen
van de vzw PAT en konden via die weg de gezinnen de kans geven een doos naar de
kinderen in Wit Rusland te sturen.
Bedankt Serge voor het inladen van de dozen voor het weeshuis en de nominatieve dozen
voor de gezinnen die het echt nodig hebben.
De vrachtwagen werd geladen en kon vertrekken naar het magazijn in Moguilov. Daar kwam
hij aan op 26 maart. Alles werd afgeladen en daarna was het wachten op de toestemming
van de bevoegde instanties in Minsk.
Na meer dan 2 maanden pas werd daarvoor toestemming gegeven en de verdeling kon
beginnen. Viktor vond een vrachtwagen om de dozen naar Gomel te brengen. Alle Wit
Russische gezinnen werden verwittigd en de dag zelf werd alles opgehaald.
Iedereen was op post en waren gelukkig om 1-2-3 dozen te krijgen.
Hier bij ons kwamen de inschrijvingen voor de zomervakantie binnen. Jammer genoeg
moesten we de datum van afsluiting vervroegen want de dame van het Ministerie van
Buitenlandse zaken ging met verlof. Enkele gezinnen konden hun attesten goed gedrag en
zeden niet op tijd krijgen waardoor we dan toch moesten wachten.
MAAR ... alle kinderen kregen hun visa en binnenkort zijn ze weer hier.
Voor een klein meisje, KIRA, dat voor het eerst naar België zou komen, moesten we nog snel
op zoek naar een ander gastgezin. Ze kon niet terecht bij het oorspronkelijk gastgezin
vanwege familiale problemen. Gelukkig is alles in orde gekomen en binnenkort zien we haar
van de bus stappen.
BEDANKT alle mensen die de moeite deden om een oplossing te vinden.

Добруш , 5 июня 2017
Дорогие Николь и Клод!
Большое спасибо за внимание и заботу и помощь которую вы проявляете о
наших воспитанниках.
Тот факт, что Вы о нас помните и при любой возможности стараетесь оказать
нам благотворительную помощь, говорит о хорошем сотрудничестве и дружбе
между коллективом учреждения и Вашей некоммерческой ассоциацией. Ваша
помощь приятна и своевременна. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и
помощь. Мы благодарим вас за халаты для работников кухни, за цветные
карандаши, краски и бумагу для рисования, маленькие машинки, игрушки,
кусочки ткани, шарики, чистящее средство и многое другое. Мы были бы вам
благодарны за ткань для пошива, в которой мы всегда нуждаемся .
Нам очень хочется поделиться с Вами фото с последнего отчетного концерта
наших воспитанников. Очень благодарны Вам за обувь в которой детям очень
удобно танцевать.
В уважением коллектив ГУО «Ясли-сад №1 г. Добруша»

Beste Nicole en Claude,
Een grote "dank U wel" voor jullie hulp en aandacht voor onze kinderen.
Het feit dat jullie aan ons denken en bij de kleinste gelegenheid ons helpen is het bewijs
van de goede samenwerking en de vriendschap tussen uw vzw en onze kindertuin. Uw
hulp komt altijd op tijd en dat doet ons plezier. Wij hopen in de toekomst deze goede
samenwerking te behouden. We zijn blij met de kleedjes voor de dames die in de
keuken werken, de potloden, de kleurtjes en het tekenpapier, de autootjes, spelletjes,
stukken stof, ballen, onderhoudsproducten, knopen en alle andere spullen. Wij zijn
enorm dankbaar voor de stoffen, we hebben er altijd en veel nodig.
Wij zullen foto's doorsturen van het feest van het schooleinde. HEEL ERG BEDANKT
voor de dansschoenen. De kinderen dragen ze heel graag om te dansen.
met al onze vriendschap,
de kindertuin nr. 1 DOBROUCHE

Tijdens de vergadering, begin dit jaar, stelde Albert voor om stylo's te laten maken met
daarop Enfants de Gomel gegraveerd. De opbrengst zou gebruikt worden om, gedurende
een jaar, de huur van het magazijn te betalen. 1000 stylo's werden gemaakt en zodra ze
aankwamen werden ze massaal verkocht door de gezinnen. Vrienden en ouders werden
gemobiliseerd om stylo's te verkopen. Heel wat gezinnen namen er 25, 50, 100.
Momenteel, als ik dit schrijf, zijn er nog 150 stuks over en hoop als jullie het lezen dat ze
verkocht zullen zijn. Gezinnen in Luik en Namen, konden niet naar Brussel komen om ze op
te halen en vroegen om ze op te sturen. Bedankt iedereen die er zo veel stylo's verkochten.

ZE BEDANKEN ONS VOOR DE DOZEN DIE ZE KREGEN

10 JUNI : Feest in Chièvres
Voor de eerste keer organiseerde de afdeling van Chièvres-Vaudignies een kaasavond met
een optreden.
De kaastafel was voorzien van 20 verschillende soorten kaas. Superlekker was ook het
apéritief en het dessert,
gemaakt door Andrée
Ambiance verzekert : 90 aanwezigen zongen en klapten enthousiast mee met "Lady Borea"
(travestiet). Mooi spektakel met prachtige kleren. Patrick regelde de muziek.
Het was een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar. De volledige ploeg van
Chièvres was er om een handje te helpen. De tafels waren mooi gedecoreerd met muizen en
hun kaas, gemaakt door Andrée. Het is eens iets anders dan bloemen. Er waren ook 2
jarigen : Geneviève en Maria.
Afspraak volgend jaar.

BEDANKT....
 Alle gastgezinnen die deze zomer een kind opvangen.
 Iedereen die stylo's verkochten.
 Iedereen die dozen brachten richting Saint Georges sur Meuse.
 Léon omdat we onze dozen mochten meegeven
 De ploeg van Chièvres-Vaudignies voor het organiseren van een
schitterende avond en de lekkere kaasschotel.
 Patrick om de muziek te regelen bij het optreden van "Lady Boréal"
alsook Gréogry voor het prachtig spektakel waarvan we enorm genoten
hebben. Ook de traiteur verdient een pluim.
 Allen voor de steun, helpende hand, een duwtje in de rug. Zonder jullie
zou het niet lukken.
 Françoise onze boekhoudster, Jean-Pierre en Stéphane voor de FB site en
de website.

En dan is het vakantie....
De BETALING van de reiskosten moet voor 25 juni in ons bezit zijn.
De gezinnen die stylo's kregen en verkochten worden vriendelijk gevraagd het
geld op onze rekening te storten.
AANKOMST JULI : zaterdag 1 juli
TERUGREIS JULI : 30 juli
AANKOMST AUGUSTUS : 29 juli
VERTREK voor IEDEREEN : 29 augustus
De aankomsttijden zullen regelmatig doorgegeven worden. We krijgen
geregeld berichten van de verantwoordelijken op de bus.
Vergeet vooral niet om een aankomstverklaring te laten opmaken bij je
gemeente of stad. Dat is verplicht en doe het zeker zo snel mogelijk.
Draag goed zorg voor de kinderen. Laat ze nergens alleen naar toe gaan gezien
de huidige situatie overal.
De gastgezinnen die voor het eerst een kind opvangen...wees geduldig. Na een
lange busreis zijn ze erg vermoeid en zullen waarschijnlijk niet zo veel eten.
Maar wees gerust, dat komt de volgende dagen in orde.

HOEDJE AF........
Vandaag hebben we speciaal aandacht voor twee van onze kinderen die hun middelbaar
afwerkten.
Wij feliciteren hen uit het diepst van ons hart want hun leven was echt geen geschenk.
Ze verloren hun papa toen ze nog heel jong waren. Mama moest, op die jonge leeftijd,
helemaal alleen 3 kinderen groot brengen. Na heel wat gezondheidsproblemen is ook zij
overleden. De kinderen moesten alleen de begrafenis regelen. Ze hadden enkel twee oma's
die al heel oud waren. Ze moesten hun appartement verlaten en al hun spullen en
herinneringen achterlaten en kwamen in een weeshuis terecht.
Het was zwaar om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Gelukkig hebben ze
doorgebeten en vol hoop en goede moed hebben ze hun studies verder gezet. Daarbij
werden ze aangemoedigd door hun gastgezin in België.
Daarom voor deze twee kinderen "Petje af" want ze verdienen het en we zijn fier op hen.
Bedankt Karoline en Artium voor de levensles die jullie geven aan anderen. Nooit opgeven!

NIEUWS
In oktober kunnen we opnieuw dozen met de vrachtwagen meegeven (zelfde etiketten als
vorig jaar). De documenten die op de dozen gekleefd worden zullen terug te vinden zijn op
de sites.

Vooraf het aantal dozen en de adressen doorgeven voor 30 september.
Er is een nieuwe verbinding met het vliegtuig Charleroi-Minsk. Er zou in het
voorjaar een reis van 1 week georganiseerd worden (meer uitleg begin 2018)
Wij zoeken nog :
 Kleding voor babies en kinderen.
 Speelgoed (niet te groot, ze moeten passen in een bananendoos).
 Schoolgerief (kleurdozen, markeerstiften, kleurpotloden).
 Zeep, tandpasta, tandenborstels.
 Stoffen (niet voor mantels) kant.
 Handdoeken en keukenhanddoeken.
 Naaimachine (in goede staat) voor een oudere persoon.

