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Derde trimester 2017
Dit jaar hadden we het geluk om 50 Wit Russische kinderen naar België te
brengen voor de zomervakantie.
Alles is heel goed verlopen, hier en daar een klein probleempje. Al bij al is het
een prachtige zomer geweest.
De nieuwe kinderen hebben zich snel aangepast en na enkele dagen waren ze
volledig opgenomen in het gezin en hadden ze de tijd van hun leven. Sommige
gezinnen hebben dan ook de vakantie met een maand verlengd.
De aankomst en vertrekuren werden nageleefd en ook het gewicht van de
bagages worden tip top in orde.
We kregen heel wat foto's, de getuigen van een perfecte vakantie.

BEDANKT ALLEMAAL
Alle gastgezinnen die steeds opnieuw een kind uitnodigen en welkom aan alle
nieuwe gastgezinnen.
Alle mensen die ons helpen om alle nodige spullen voor ons te verzamelen.
Alle mensen die onze stylo's verkochten.
Alle mensen die ons sponseren en die nieuwe sponsors zoeken.
Alle mensen die iets organiseren om onze vzw te helpen.

Mensen die dat willen kunnen altijd een Kerstmarkt organiseren.
Creatievelingen kunnen altijd kleine spulletjes knutselen om te verkopen
Wij zijn nog altijd op zoek naar gastgezinnen. Om de kerstreis te kunnen
organiseren hebben we voldoende inschrijvingen nodig om de bussen te
kunnen financieren. Er staan nog heel wat kinderen op onze wachtlijsten.
Een klein meisje van 7,5 jaar oud zonder papa hoopt op een gastgezin....

Vrachtwagen
Wij krijgen opnieuw de kans om dozen mee te geven met de
vrachtwagen. We gebruiken opnieuw het formulier dat te vinden is op
onze website. Graag afprinten op licht geel papier, dat is de kleur die gebruikt wordt voor onze vzw.
Als er mensen zijn die ons kunnen helpen om de dozen te vervoeren naar BATTICE, laat het me dan
weten.
De prijs per doos is 10,00 €. OPGELET! De dozen niet zelf op de vrachtwagen zetten. Alles moet eerst
in het magazijn afgegeven en gecontroleerd worden.
Mogen we vragen het geld voor de dozen voor 5 oktober te storten op de rekening van de vzw.
Contacteer Nicole vooraf om het aantal dozen door te geven en zij zal U het nummer geven dat op de
doos genoteerd moet worden.
In de dozen mag er zeker geen alcohol zitten, geen medicijnen, drugs of wapens. Ook geen flessen
met vloeistof die gemakkelijk open kunnen gaan.
OPROEP AAN ALLE GEZINNEN
Wij zijn steeds op zoek naar sponsors, hoe klein of hoe weinig ook. Firma's, winkels, banken, kappers
kunnen bij ons hun een publiciteitsplaats kopen voor de prijs van 15,00€. Ze worden dan vermeld op
onze website en in het tijdschrift.
Het geld zal gebruikt worden om de busreizen van de kinderen te betalen. Mensen die een gift
willen storten van 40,00€, krijgen een fiscaal attest.

SPONSORS WELCOME!

KERSTVAKANTIE
Er zal weer een kerstreis georganiseerd worden. Die zal enkel doorgaan als er voldoende
inschrijvingen zijn. De kinderen zullen aankomen op 23 december (vertrek in Gomel 22
december) en vertrekken op 5 januari vanuit Barchon of Spy.
We hebben beslist om de bus enkel voor onze vzw in te reserveren. Een Wit Russische bus zal
de kinderen naar hier brengen. Er wordt overnacht in een hotel en 's morgens krijgen ze een
ontbijt. Op die manier kunnen ze rustig slapen, zich douchen en lekker eten.
Wij kunnen de reis enkel laten doorgaan als er één verantwoordelijke per 25 kinderen meekomt.
Dat is verplicht.
Als U niet in de mogelijkheid bent om een kind uit te nodigen maar wel een verantwoordelijke in
huis wilt nemen, dan zou dat voor ons heel veel betekenen. Als er geen verantwoordelijken
meekomen, kunnen ook de kinderen niet komen. Het reisgeld zal wel verhoogd worden aangezien
de bussen steeds duurder worden. Er zullen wel weer steunkaarten te verkrijgen zijn voor de
totale prijs van de reiskosten. Die kaarten kan U verkopen en het geld behouden. Wel aanduiden
op het inschrijvingsformulier of U steunkaarten wilt of niet.
De boekhoudster is nog in onderhandeling met de verzekering. We kunnen die prijs nog niet
doorgeven maar zodra we het weten wordt het vermeld via Facebook.
Aangezien enkel onze vzw op de bus zal zitten, vragen we om de groene zakken van de vzw te
gebruiken. (Volwassen 1 koffer)
Het volledige dossier met alle nodige documenten moeten voor 20 november binnen zijn.
Vraag op tijd uw nodige attesten aan want soms kan het tot 3 weken duren voor ze ter beschikking
zijn.

NA 20 NOVEMBER AANVAARDEN WE GEEN DOSSIERS MEER.

SOUVENIRS DE VACANCES
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Inschrijvingsblad : nieuw kind
(Zo vlug mogelijk opsturen aub)

Opgelet : als het kind 18 jaar wordt in juli, is het beschouwd als volwassen
Inlichtingen van het gastgezin :

Meneer

Mevrouw

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Beroep
Volledig adres :
Straat & nummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon (huis en/of GSM)

Huis

Gsm Mr.

Gsm Mw.

Email (voor bevestiging)
Kinderen :
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geslacht

Voorbehouden voor de
vereniging
Datum :

ontvangst
N° :

Datum :

overbrenging
N°

Datum :

registratie
N°

Kind opnieuw gevraagd :

Naam :
Postcode :
Straat & Nummer :
Telefoon :

Voornaam :
Stad :
Appartement :

Periode :

Juli

Augustus

Aankomst/vertrek

Barchon

Spy

Kerstmis

Steun kaarten : ja - nee
« Avoir le droit d’être un enfant »
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Inschrijvingsblad : Kind opnieuw gevraagd 8-18 jaar
(Zo vlug mogelijk opsturen aub)

Opgelet : als het kind 18 jaar wordt in juli, is het beschouwd als volwassen
Inlichtingen van het gastgezin :

Meneer

Mevrouw

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Beroep
Volledig adres :
Straat & nummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon (huis en/of GSM)

Huis

Gsm Mr.

Gsm Mw.

Email (voor bevestiging)
Kinderen :
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geslacht

Voorbehouden voor de
vereniging
Datum :

ontvangst
N° :

Datum :

overbrenging
N°

Datum :

registratie
N°

Kind opnieuw gevraagd :

Naam :
Postcode :
Straat & Nummer :
Telefoon :

Voornaam :
Stad :
Appartement :

Periode :

Juli

Augustus

Aankomst/vertrek

Barchon

Spy

Kerstmis

Steun kaarten : ja - nee
« Avoir le droit d’être un enfant »
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Inschrijvingsblad : volwassen*
(Zo vlug mogelijk opsturen aub)

Inlichtingen van het gastgezin :

Meneer

Mevrouw

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Beroep
Volledig adres :
Straat & nummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon (huis en/of GSM)

Huis

Gsm Mr.

Gsm Mw.

Email (voor bevestiging)
Kinderen :
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geslacht

Voorbehouden voor de
vereniging
Datum :

ontvangst
N° :

Datum :

overbrenging
Datum :

N° :

Volwassen / (kind)* gevraagd :

Naam :
Postcode :
Straat & Nummer :
Telefoon :
Paspoort n° :

Voornaam :
Stad :
Appartement :
GSM
Geboortedatum :

* Soms en slechts voor een specifiek kind die (nog) niet van onze vereniging deel uitmaakt

Periode :

Juli

Augustus

Aankomst/vertrek

Barchon

Spy

« Avoir le droit d’être un enfant »

Kerstmis

registratie
Datum :

Vereniging Zonder Winstbejag
Nationaal nummer : 462.563.306

ATTEST

Ondergetekenden Mijnheer en/of Mevrouw

Wonende :
Postnummer
Plaats :
telefoon :

verklaren hierbij dat het verzekeringscontract inzake familiale verantwoordelijkheid in
orde is en verstrekt wordt door
verzekeringsmaatschappij :
contractnummer :

De premie werd regelmatig betaald en is gedekt tot op heden.
De familiale verzekering dekt de verantwoordelijk tenopzichte van de kinderen die onder
onze hoede en verantwoordelijkheid vallen en zeker gedurende de vakantieperiode van de
Wit Russische kinderen.
.
 Juli en augustus
 Kerstvakantie*
Datum en handtekening(en) van de verzekerde(n)

Handtekening en stempel van der verzekeringsagent.

P.S. dit attest moet tenlaatste de dag van aankomst in ons bezit zijn.

WIJ ENGAGEREN ONS - CHARTER
1. Wij engageren ons onder alle omstandigheden, om het kind of de kinderen op
de afgesproken vertrekdag , op het afgesproken vertrekuur, naar de
afgesproken vertrekplaats te brengen.
2. In geval het kind niet terugkeert, zijn alle kosten voor het gastgezin dat tevens
juridisch zal worden vervolgd.
3. Bij inschrijving zorgen wij ook voor volgende documenten :
- een uittreksel uit het strafregister voor iedere volwassene van het
gastgezin
- een bewijs van samenstelling van het gastgezin
- een bewijs van de familiale verzekering
4. Binnen de 5 dagen na aankomst van het kind laten wij het inschrijven in de
gemeente.
5. 15 dagen voor aankomst moet de betaling van de reis en de
bijstandsverzekering in orde zijn
6. Wij weten dat het kind of de kinderen die ons worden toevertrouwd naar
België komen voor hun gezondheid.
7. De kinderen mogen net als de kinderen van het gastgezin helpen bij licht
huishoudelijke taken maar dat is niet de reden waarom ze komen.
8. De kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om te telefoneren met de
verantwoordelijken of de tolken. Zij zullen het kind op hun beurt enkele malen
opbellen om met hen te praten.
9. Indien wij met het kind naar het buitenland op vakantie gaan, laten we het
adres en het telefoonnummer waarop we te bereiken zijn, weten aan de
organisatie.
10. Mocht er zich een ongeval voordoen, brengen we de maatschappelijke zetel
meteen op de hoogte en bij ernstige ongevallen bellen we meteen naar Isis.
Dat doen we ook bij eventueel verlies van het paspoort.
11. Bij de terugkeer mogen de kinderen enkel de zak die ze van de vereniging
kregen, meenemen met een maximum gewicht van 20kg. Verder mogen ze
een tas met eten en een stuk handbagage (onder hun stoel) meenemen in de
bus.
12. De voeding moet evenwichtig zijn en mocht het kind ziek zijn, dient het
meteen de nodige medische zorgen te krijgen.
13. Het kind moet de kans krijgen om vanaf de eerste dag regelmatig naar huis te
bellen.
Gelieve hieronder uw handtekening te plaatsen, voorafgegaan door de
vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’.

………………………
mijnheer

……………………………….
mevrouw

Gelieve terug te sturen naar de maatschappelijke zetel.
Vriendelijkheid, glimlach, begrip en liefde zijn de sleutel tot geluk en welslagen.

VOOR

DE

VOLGENDE KONVOOI:

In ruil voor 1 Oktober 2017
Nicole ARBON
Rue Portaels 146
1030 Bruxelles

Afsender:
Naam :
Adres :
Telefoon :

E-mail: nicole.arbon@telenet.be
nicolearbon2@gmail.com
Tel :
02/245.37.50
GSM : 0477/87.48.26

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
…………… Email : …………….....

Aantal verpakkingen : ……….
te sturen naar : ......................................................................
Adres :
......................................................................
......................................................................
Telefoon :
......................................................................

Maximum gewicht 20 kg per pakket.
Prijs 10 euro
Betaling op de rekening van de VZW : BE74 0013 4895 0607
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Pakket nummer :
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Présidente :Arbon Nicole

Tél/Fax : 02/245.37.50
GSM : 0477/87.48.26
Compte :BE 74-0013-4895-0607
E-mail : asbl.nicolearbon2@gmail.com - nicole.arbon@telenet.be

Afzender :
Familie Gegevens in
Wit-Rusland

Nederlands

Cyrillic

Getal

Naam

Kleren

Voornaam

Speelgoed

Telefoon

Leermiddelen

Huis

Producten van
onderhoud
snoepgord

Appartement
Straat & Nummer
Stad of dorp

Vergankelijk
levensmiddelen
Diversen

GSM :

PLASTIFICEREN EN OP DE GROOTE KANT PLAKKEN

