Beste kinderen, ouders en sympathisanten,
Mag ik jullie allen bijzonder hartelijk danken voor het mooie bedrag dat jullie met jullie
activiteit bij elkaar hebben gesprokkeld ten voordele van vzw Kinderland. Dank u wel omdat
u ons project de moeite waard vond om deze centjes aan te besteden.
In Kinderland begeleiden wij gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar, wanneer zij met
opvoedingsproblemen worden geconfronteerd. Wanneer de opvoedingssituatie echt
problematisch of verontrustend wordt, kunnen kinderen in ons centrum worden opgevangen.
Er verblijven 28 kinderen in vier leefgroepen, waar we hen warm en liefdevol opvangen. Deze
kinderen, die in moeilijke situaties opgroeiden, vaak gekwetste kinderen, of kinderen die
ondanks hun jonge leeftijd al hun rugzakske vol hebben, kunnen er spelen en gedijen, naar
school gaan en de zorgen vergeten. Met hun ouders wordt een begeleiding opgestart om de
problemen het hoofd te bieden, en hen in hun pedagogische vaardigheden en krachten te
versterken. We zoeken een perspectief zodat deze kinderen terug naar huis kunnen, want
kinderen horen niet in een instelling. Soms moet echter een lange termijn oplossing worden
gezocht in een pleeggezin of gezinsvervangend tehuis. Maar we hopen dat wij met onze
interventies deze jonge kinderen in hun ontwikkeling kunnen ondersteunen, en het kind
kunnen laten groeien in hun talent, zodat zij de kracht en de kansen krijgen om als volwassene
van hun leven iets moois te maken.
Met deze financiële bijdrage geven jullie ons centrum een duwtje in de rug, geven jullie de
kinderen die ons zijn toevertrouwd een duwtje naar een betere toekomst. We zullen de
centen goed besteden. Hierbij denken we aan een leuke activiteit voor de kinderen en/of een
aankoop waarmee we de inrichting van onze leefgroep kunnen verbeteren. Zeer hartelijk dank
aan allen die met inzet en een groot hart hard gewerkt hebben voor ons goede doel.
Mag ik afsluiten met mijn beste wensen voor het nieuwe jaar:
Enkele weken terug werd “Moordstrookje” door Van Dale na een rondvraag bij het
publiek verkozen als ‘woord van het jaar 2018’. Dat moet beter kunnen. Voor 2019 mag u
grabbelen in deze lijst (of ze allemaal kiezen, nog beter):
-

Gezelligheid

-

Gezondheid

-

Zonnige maanden

-

Vriendelijke mensen en fijne collega’s

-

Genieten van vrienden en familie

-

Onbekommerd gelukkig zijn

-

Humor, veel humor

-

Nieuwe, leuke dingen ontdekken

-

Frisse kijk op de wereld

-

Geluk delen

En vooral wens ik u en uw familie oprecht een fijn 2019. Geniet er volop van.

Met vriendelijke groet

Dominiek Vanbesien
Directeur vzw Kinderland

