Euro-Children vzw

Kloosterstraat 141
2660 Hoboken
Tel 0495 67 82 37
Email: info@eurochildren.be

Inlichtingsbrochure

Deze brochure geeft u enkele, algemene inlichtingen over de werking van EuroChildren en over de voorwaarden voor de opname van een gastkind. Indien u definitief
een gastkind krijgt toegewezen, worden nog bijkomende inlichtingen verstrekt in een
meer uitgebreide handleiding.
Wenst u echter intussen nog bijkomende informatie, dan kan u deze steeds
telefonisch of schriftelijk vragen. Onze medewerkers zullen u graag helpen.

U kan ook onze website raadplegen

www.eurochildren.be
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1.

ALGEMEEN

1.1

Euro-Children bestaat sinds 1957

In 1957 werd te Antwerpen de vzw Jeugd zonder Land opgericht, met het doel hulp te
bieden aan kinderen van vluchtelingen. Het was in die periode, dat er in Duitsland en
Oostenrijk duizenden vluchtelingengezinnen gestrand waren in kampen en leefden in
zeer droevige omstandigheden. Van 1957 tot in de tachtiger jaren werden meer dan
10.000 kinderen tijdens de grote vakantie opgenomen in ons land. In 1974 werd dan
contact opgenomen met Noord-Ierland waar sinds 1968 de z.g. Troubles opnieuw waren
uitgebroken. Bij die gelegenheid is de naam van de organisatie veranderd in EuroChildren en zijn ook de doelstellingen aangepast. Ontstaan met de bedoeling kinderen
van vluchtelingen te helpen, zou Euro-Children van dat ogenblik af aandacht besteden
aan kinderen in nood, waar deze ook in Europa verblijven. De voorwaarde voor de
hulpverlening blijft steeds dat de nood waarin de kinderen zich bevinden, veroorzaakt
wordt door omstandigheden van algemene aard, zoals burgeroorlog, rampen, algemene
economische toestand of politieke situatie ...
In 1990 werd de mogelijkheid geboden ook aandacht te besteden aan kinderen uit de
vroegere Oostbloklanden; zo werd dan begonnen met het uitnodigen van kinderen uit
het toenmalige Tsjecho-Slovakije.
Intussen werden ook de contacten gelegd voor hulp aan kinderen uit het vroegere
Joegoslavië, speciaal dan kinderen uit Kroatië. In 1993 kwam de eerste groep
Kroatische kinderen uit Zagreb. Ze komen nu uit verschillende Kroatische regio’s en ook
uit Bosnië & Herzegovina. Sinds 2013 komen er ook kinderen uit Belarus.
Voor het ogenblik hebben wij samenwerkingsakkoorden met Caritas Gospič (Kroatië) en
Caritas Belarus (Wit-Rusland).
1.2

Wat is Euro-Children niet?

We willen er speciaal uw aandacht op vestigen, dat Euro-Children geen adoptiedienst is.
De kinderen komen tijdens de zomermaanden hier op vakantie en keren nadien terug
naar hun thuissituatie. Wel wordt betracht een permanent contact te behouden tussen
het onthaalgezin hier en het gastkind en zijn familie in het buitenland. Vele kinderen
komen al jaren na elkaar terug naar hetzelfde gastgezin.
Euro-Children biedt geen hulp aan kinderen uit het eigen land, omdat daarvoor een hele
reeks gespecialiseerde diensten bestaan. Indien uw belangstelling toch gericht is naar
adoptie van een Belgisch kind, of indien u liever pleeggezin zou zijn gedurende heel het
jaar, dan kan u zich best wenden tot een erkende adoptiedienst of een erkende dienst
voor gezinsplaatsing.
1.3

Wat Euro-Children dan wel is

De bedoeling van Euro-Children is dus dat gezinnen hun vakantie delen met kinderen
uit een ander land en dat daardoor blijvende vriendschapsbanden ontstaan. De ervaring
heeft geleerd dat dit opzet best slaagt indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Op de volgende bladzijden zullen we trachten deze zo duidelijk mogelijk te omschrijven.
Maar als eerste voorwaarde geldt: liefde en zorg voor het kind dat u wenst uit te
nodigen!
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2.

Welke kinderen?

2.1. U hebt de keuze tussen meerdere landen
De keuze van het onthaalgezin is vrij, voor zover men akkoord kan gaan met de
motivatie om de kinderen uit te nodigen. Het is zeker fout te denken, dat alle kinderen
die door Euro-Children worden uitgenodigd, kinderen zijn die leven in de grootste
armoede en die verwaarloosd en zonder bagage zullen aankomen. Anderzijds mag
men bij de beoordeling van de keuze van de kinderen niet uitgaan van onze
normen, maar van de normen die de plaatselijke verantwoordelijken met EuroChildren zijn overeengekomen. We geven voorrang aan de kinderen voor wie
zonder onze hulp vakantie onmogelijk zou zijn.

KROATIË en BOSNIË & HERZEGOVINA:
Nu meer dan 15 jaar na het staakt het vuren en het ondertekenen van de Dayton
vredesakkoorden, heeft het normale leven zich stilaan hernomen. Maar niet alles is
opgelost! Met die ondertekening werd in vele gevallen de agressor bevestigd. Er is in
deze “vuile” oorlog zoveel gebeurd, dat de vluchtelingen niet meer terug kunnen of
durven.
Sinds het begin van onze werking in Kroatië hebben wij aandacht besteed aan de
kinderen die als vluchtelingen met hun familie verspreid leven over Kroatië en Bosnië &
Herzegovina. Vele Kroatische gezinnen werden tijdens de oorlog uit hun woningen
verdreven en hebben een voorlopig onderkomen in woningen van andere volksgroepen.
Naarmate deze terugkeren, zijn er weer nieuwe huisvestingsproblemen voor de
Kroatische gezinnen. Met de hulp van de Europese Gemeenschap worden deze
mensen nu geholpen om zich definitief te vestigen. Ze krijgen 35 m2 grond en
bouwmaterialen om een huis op te bouwen. De rondliggende gronden moeten ze zelf
verwerven. Daar gronden zeer goedkoop zijn, lukt het de meeste gezinnen om zo een
woning te verwerven. Belangrijke groepen onder hen wonen in het Kroatische Gvozd,
Plaški, Gospič, Graćac en het Bosnische Drvar.
Vraag naar opname van meer kinderen… en financiële gevolgen
Gezien er na al die jaren nog steeds grote nood is bij deze bevolkingsgroep, werd aan
Euro-Children de vraag gesteld meer kinderen op te nemen. Principieel is er geen
probleem voldoende onthaalgezinnen te vinden, maar er is wel een beperking door
financiële verplichtingen.
De sociale toestand van de Bosnische vluchtelingen in Kroatië is zo, dat deze gezinnen
het buitengewoon moeilijk hebben een deel van de reiskosten te betalen. Ook CaritasGospič is in de werking beperkt door gebrek aan eigen financiële middelen.
Daarom wordt het aantal kinderen, dat vanuit Kroatië kan komen, beperkt tot de
financiële mogelijkheden van Euro-Children zelf. Dankzij een speciale toelage van de
Vlaamse Regering voor deze kinderen, waren er nieuwe mogelijkheden. Sindsdien is
het mogelijk het aantal kinderen toch te verhogen.
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WIT-RUSLAND (Belarus)
In 1986 toen het in de kerncentrale van Tsjernobyl grondig fout ging, kwam er ook over
Belarus een nucleaire wolk terecht. Nu 25 jaar later is de situatie in Wit-Rusland
onduidelijk. Volgens de regering is alle gevaar geweken, volgens vele wetenschappers
is er wel degelijk een probleem. Feit is dat er onder de bevolking een heel hoog
percentage aan kankers voorkomen, ook bij de kinderen.
De bevolking leeft grotendeels in armoedige omstandigheden, vooral op het platteland.
Naast de radioactieve vervuiling is er ook het probleem van de milieuvervuiling,
veroorzaakt door de Russische grootindustrie gelegen aan de grens met Belarus. De
vervuiling is terug te vinden in de voedselketen. Water en groenten zijn vervuild. De
kinderen hebben een eenzijdig en ongezond voedingspatroon, wat ook zijn weerslag
heeft op hun gezondheid.
Vraag voor samenwerking vanuit Minsk
Vanuit Caritas Wit-Rusland komt de vraag om ook hun kinderen op te nemen in ons
programma. Gezien de achtergrond van de kinderen lijkt het ons een goed idee om
deze kinderen een “gezondheidsvakantie” aan te bieden. Deze kinderen zullen dan ook
voor een langere periode komen.
Gezien we een zeer zware financiële inspanning moeten leveren, hebben wij het aantal
beperkt tot 20. We hopen op steun van de Vlaamse Gemeenschap om de werking
verder te kunnen uitbreiden.

2.2. Land van herkomst
Die beslissing laten we liefst aan uzelf over, maar we vragen toch rekening te houden
met de beschrijving van onze werking in de vorige bladzijden. De kennis van WestEuropese talen is bij de jonge kinderen beperkt. Wel begint men stilaan Engels aan te
leren vanaf de 3de (9 jaar) klassen van de basisscholen. Sommige kinderen verstaan of
spreken Duits omdat dit in hun familie een traditie is. Maar in het algemeen trekken de
kinderen vlug hun plan met onze taal.
2.3. Geslacht en leeftijd
De ervaring heeft geleerd dat de opvang van een vakantiegast best lukt, indien het
gastgezin een kind heeft van dezelfde leeftijd of ietsje ouder én van hetzelfde geslacht.
Gezinnen zonder kinderen raden we aan om tijdens de vakantie neefjes of nichtjes of
andere kinderen op bezoek te laten komen zodat het gastkind iemand van zijn leeftijd
heeft en u zich niet heel de dag moet “opofferen”. U heeft immers ook een huishouden
te runnen.
In sommige gevallen wordt ons gevraagd twee kinderen (meestal broers of zussen)
samen onder te brengen in hetzelfde gastgezin. Dit kan een oplossing zijn voor een
gastgezin dat zelf geen kinderen heeft. In dat geval moet men er wel rekening mee
houden, dat het gastgezin iets meer tijd moet steken in de opvang van de gasten en er
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zeker voor moet zorgen dat de kinderen niet altijd thuis moeten blijven.
Onthaalgezinnen die al een gastkind hebben kunnen steeds een volgend jaar jongere
broertjes of zusjes uitnodigen, dit geeft normaal geen problemen. Met oudere broers of
zussen kunnen er al eens problemen ontstaan daar zij meestal de rol van de ouders
gaan overnemen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor wat er met hun kleinere broers
en zussen gebeurt.
Op bijgevoegd formulier kan u uw voorkeur van geslacht en leeftijd aanduiden. Voor de
meeste groepen die op vakantie komen, ligt de leeftijd tussen 8/9 en 11 jaar. Indien u
een meisje wenst uit te nodigen, wil er dan rekening mee houden dat we elk jaar teveel
onthaalgezinnen hebben voor meisjes en te weinig voor jongens. Voor aanvragen die
ons tamelijk laat bereiken en die alleen bestemd zijn voor meisjes, kunnen we soms
geen gastkind meer uitnodigen.
2.4. Welke data kan u kiezen en voor welke landen?
Omdat de data elk jaar veranderen, zijn deze afgedrukt in een bijlage (gekleurde
bladzijde) die we jaarplanning noemen. Wanneer voor een bepaald land een periode is
voorzien van ongeveer zeven weken, geldt deze slechts voor gastkinderen die opnieuw
worden uitgenodigd in hun vroeger gezin, niet voor kinderen die voor het eerst komen.
U kunt ook de periode kiezen waarin u het gastkind wenst uit te nodigen. Meestal
kunnen de gastkinderen ook rustig deelnemen aan vakantiekampen van
jeugdbewegingen.

Wanneer u zelf op reis gaat naar het buitenland en zeker wanneer u niet op één plaats
blijft, is er toch wel een risico verbonden aan de opname van een kind dat u nog nooit
heeft ontmoet. Wat moet u doen indien het kind plots problemen stelt, zoals groot
heimwee? Zolang u in het land bent kan onze sociale dienst u helpen, maar indien u
ergens in Europa bent met de caravan of hoe dan ook, wordt dit moeilijk. Indien
hetzelfde gastkind het volgende jaar terug bij u komt is er geen enkel probleem.
Indien u een jongen uitnodigt heeft het voordelen dat de vader gedurende de eerste
week vrije tijd heeft, vooral indien de jongen elf à twaalf jaar is. Jongens van die leeftijd
hebben soms nood aan een vaderfiguur, vooral indien ze zelf geen vader hebben of
deze geen deel uit maakt van hun gezin. Als u zelf een zoon hebt van deze leeftijd zal er
geen enkel probleem zijn.

3.

Heeft u aan het volgende gedacht?

Vooraleer een definitieve beslissing te nemen, moet u ook nog even aan het volgende
denken:
→

Het is zeer belangrijk dat de uitnodiging van een gastkind een beslissing is
van heel het gezin. Een vreemd kind (want de eerste maal dat het komt is het
voor u een vreemde) een maand opnemen, vraagt een inspanning van alle
leden van het gezin.

→

Het is vooral belangrijk dat uw eigen kinderen betrokken worden in de
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voorbereiding: schrijven van brieven, versturen van foto’s, maken van
vakantieplannen, .... We hebben destijds de slagzin op affiches gedrukt:
“nodig een broer of zus uit, om uw vakantie te delen”, indien uw kinderen het
zo opvatten, zullen zij er de meeste voordelen uithalen.
→

Euro-Children is een christelijk geïnspireerde organisatie en de ouders van de
kinderen verwachten dat hun kinderen hun godsdienstige plichten vervullen.
De wijze waarop u uw godsdienst beleefd moet natuurlijk niet door EuroChildren worden beoordeeld, maar we vragen toch eerbied voor de waarden
die de ouders hun kind meegeven en dat u er minstens voor zorgt dat het
gastkind naar de kerk kan gaan.

→

Een kind een maand opnemen en er een aangename vakantie aan geven
kost ook geld. Vanwege Euro-Children wordt enkel gevraagd de
onthaalbijdrage te betalen om de kosten van de verzekering en administratie
te dekken. (het bedrag kan u vinden op de jaarplanning, de wijze van betaling
wordt u later medegedeeld, wanneer er een kind is toegewezen.)

→

U doet het in de eerste plaats voor het gastkind en niet om een
speelkameraadje te vinden voor uw eigen kind dat eenzaam is of om uw eigen
kinderen een vreemde taal aan te leren. Maar de ervaring heeft geleerd dat de
opname van een gastkind dikwijls het begin is van een jarenlange
vriendschap over de grenzen heen.
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4.

U zegt ja?

U hebt de vorige bladzijden aandachtig gelezen en u heeft beslist met Euro-Children
samen te werken om gedurende de volgende zomervakantie een beetje geluk te
brengen aan een kinderhart? Misschien hebt u nog enkele vragen? We voorzien einde
juni een informatiemiddag voor de nieuwe gastgezinnen. Toch hebben we hieronder
enkele punten die soms het onderwerp uitmaken van de vragen:
Permanentie dienst
De ganse periode dat er gastkinderen in ons land verblijven is er een permanente
dienst, dit wil zeggen: dat er steeds iemand via ons centrale nummer te bereiken is.
Zowel ’s avonds als in het weekend is er iemand “van dienst”, mochten er eventueel
probleempjes ontstaan dan hoeft u niet te wachten tot de dag erna of tot de eerste
werkdag, u kan gewoon contact opnemen en we zullen er alles aan doen om u te
helpen.
Wat bij ziekte?
Naast de medische verzorging, die in ons land geen problemen stelt, is er de financiële
zijde. Voor de kinderen van Kroatië, Bosnië & Herzegovina en Wit-Rusland wordt een
speciale verzekering afgesloten voor gezondheidszorgen, daar zij niet kunnen genieten
van internationale overeenkomsten zoals wij.
Voor tandzorg neemt men best eerst contact met het secretariaat, daar de verzekering
alleen tussenkomt bij specifieke en dringende gevallen.
Wat bij een ongeval?
De ongevallen, waarvan het gastkind eventueel slachtoffer is, zijn eveneens gedekt door
een verzekering. Zo het ongeval wordt veroorzaakt door derden, wordt de zaak geregeld
tussen de verzekeringen onderling.
Wij moeten erop wijzen dat de verzekering niet altijd tussenkomt voor schade aan
brillen, neem ook hier eerst contact met het secretariaat.
Wat bij schade aan derden?
De burgerlijke aansprakelijkheid van het kind en van het gastgezin dat verantwoordelijk
is, zijn eveneens gedekt door een verzekering. Toch raden we steeds aan uw
verzekeringsagent, die instaat voor uw familiale polis, te vragen het kind tijdens het
verblijf ook via die polis te verzekeren. Bij de meeste maatschappijen gebeurt dit gratis.
Mag u met het kind naar het buitenland?
Zolang u binnen de Europese Unie blijft is er voor de Kroatische kinderen geen
probleem, als u naar de landen gaat die de Schengenovereenkomst hebben
ondertekend. Meestal is er ook geen probleem voor de andere landen binnen de EU.
Neem voor de zekerheid toch (tijdig!!!) contact op met een reisbureau of de
ambassade van het betreffende land, vooral als er visa vereist zijn. Voor de kinderen
uit Belarus zal altijd een visum vereist zijn.
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5.

Hoe vult u bijgevoegde formulieren best in?

De vragen gesteld op het informatieblad zijn duidelijk. We hebben de juiste gegevens
over u en uw gezin nodig, zowel om het kind te selecteren waarvan we denken dat het
bij uw gezin past, als om een reeks wettelijke verplichtingen in orde te brengen
(verzekeringen, visa voor sommige kinderen, enz).
Indien u over een Internetaansluiting beschikt, gaat u naar onze website
www.eurochildren.be/online.htm. Klik op “Euro-Children digitaal” en lees aandachtig de
toelichting bij het inschrijvingsformulier, vul het in en druk op “verzenden”.
Vergeet niet de juiste periode in te vullen voor het gekozen land én leeftijd en
geslacht van het kind.
Indien u later goede persoonlijke contacten heeft met het gezin en zij u voorstellen het
kind zelf terug te brengen en enkele dagen bij hen te gast te zijn, is dat mogelijk. In dat
geval moet dit ten laatste 3 weken vóór de aankomst van het kind worden
aangevraagd en door de ouders van het kind schriftelijk worden bevestigd aan onze
buitenlandse medewerkers.
Het tweede blad moet ons toelaten informatie in te winnen over uzelf. U zult begrijpen
dat de plaatselijke organisatie, die ons de kinderen toevertrouwt, zekerheid wil hebben
dat de kinderen niet in gezinnen terecht komen waar ze enig gevaar zouden kunnen
lopen. De verdwijning en dood van meerdere kinderen in ons land, werd ook in de
buitenlandse pers breed uiteengezet. Moest u uw kind aan een buitenlandse vereniging
toevertrouwen, dan zou u zeker dezelfde wensen hebben. Het spreekt voor zich dat alle
documenten met volledige professionele discretie worden behandeld.
Tevens zal er door een van onze vrijwilligers een huisbezoek bij u worden gedaan. Dit is
louter vriendschappelijk en is voornamelijk bedoeld u de kans te geven om bijkomende
vragen te stellen. Er wordt op voorhand contact met u opgenomen en een geschikte
datum afgesproken.
Bewijs van goed zedelijk gedrag
Soms zijn we verplicht een bewijs van goed zedelijk gedrag te vragen. Het gebeurt dat
onze buitenlandse sociale diensten zulk bewijs vragen, vooral indien de ouders van het
gastkind onder toezicht staan van een gerechtelijke of sociale instantie.
Het bewijs bestaat in verschillende modellen, model 2 wordt gebruikt voor doeleinden
aangaande de omgang met kinderen en jeugd. In sommige gemeenten is het vrij van
zegelrecht, daar moet u contact voor opnemen met de betreffende dienst.
U kunt ons helpen
Het is voor ons een grote hulp voldoende referenties te hebben bvb: De naam van uw
parochiegemeenschap met naam en het adres van een priester of pastoraal
medewerker die u persoonlijk kent, een dokter (GEEN medische informatie!), werkgever
of directie van de school van uw kinderen, … . Indien er geen referenties opgegeven
worden, zullen wij zeker contact met u opnemen om uw dossier verder te bespreken.
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6.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken
telefoon: 0495 67 82 37
e-mail: info@eurochildren.be
website: www.eurochildren.be

.

Ons kantoor is gesloten tijdens de maand september en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
Voor algemene vragen of toelichting bij de informatiebrochure kan u steeds terecht op
ons secretariaat tijdens de kantooruren of u kan ze stellen via mail info@eurochildren.be
Voor problemen die speciaal bedoeld zijn voor de sociale dienst: vragen die ingewikkeld
zijn of waarbij vreemde namen en adressen betrokken zijn, stelt u best schriftelijk. De
beste wijze is via onze internetbladzijde of via mail karelvermeulen@eurochildren.be
Eens dat u zich kandidaat heeft gesteld, zal u ook regelmatig ons tijdschrift met
bijkomende informatie ontvangen.

*********************************************
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