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Beste lezers en vrienden van de 
Federatie Froidure,

Nodeloos te zeggen dat onze  
instellingen zwaar belast werden (en 
nog steeds worden) tijdens de  
Corona crisis. De normale werking 
werd volledig verstoord en vele 
geplande activiteiten en uitstappen 
konden niet doorgaan. 

Met een onvoorstelbare inzet en 
onbaatzuchtigheid hebben de teams 
van onze  opvangtehuizen zich  
ingezet om het leven van de  
kinderen en jongeren leefbaar te 
houden.  Velen onder hen konden 
geen bezoek ontvangen of voor 
even naar huis gaan.  Toch werden, 
met veel creativiteit, tal van  
activiteiten georganiseerd en bleven 
de medewerkers de kinderen dag en 
nacht bijstaan en motiveren. 

Mede dank zij uw zeer gewaar-
deerde steun zullen wij nog meer 
dan vorige jaren projecten en  
activiteiten kunnen ondersteunen.  
Zo maakt uw vrijgevigheid  
daadwerkelijk het verschil! 

Wij willen U in naam van de meer 
dan duizend kinderen en  
medewerkers hiervoor van harte 
danken. 

Met hartelijke groet,

Jos Linkens
Voorzitter 
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Terug opveren 
zoals een bal ! 

Van de ene op de andere dag stond alles stil. Wij, de medewerkers van de vzw 
“Openluchtwerken” in het Parmentierpark te Woluwe,  moesten het plots een lan-
ge tijd stellen zonder onze natuurlijke omgeving, gebaad in een teamdynamiek 
en een werksfeer die bevorderlijk is voor de ontmoeting met anderen en voor de 
ontwikkeling en groei van het kind. Opgesloten in de thuisomgeving, hebben we 
onze doelstellingen niet uit het oog verloren en hebben we van deze pauzeknop 

gebruik gemaakt om de terugkeer 
naar het Parmentierpark optimaal 
voor te bereiden. Het veldwerk 
maakte plaats voor administratief 
werk waarbij strikte procedures 
met betrekking tot schoonmaak, 
onderhoud van de lokalen en  
persoonlijke hygiëne werden op-
gesteld.

Tijdens deze bijzondere periode, 
die voor iedereen moeilijk was, zijn 
we de kinderen van onze speel-
pleinen niet vergeten. Daarom 
creëerde het team voor de ouders 

een groep op WhatsApp en elke dag stelden de animatoren activiteiten, spelle-
tjes en uitdagingen voor tot groot geluk van de ouders... en vooral de kinderen! 

Bovendien hebben we in april voor al deze kinderen "Easter Special"  
verrassingspakketten ineen geknutseld, vol met spelletjes, knutselgerief, en  
natuurlijk paaseieren, en per post bezorgd!
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Al dit collectieve werk zou nooit het 
daglicht zien zonder deze kinderen en 
jongeren, omdat zij simpelweg onze  
reden van bestaan zijn, onze motivatie.  

2 maanden later kwam de zomer snel 
dichterbij... dus moesten we alle moge-
lijke scenario's voorbereiden om ons 
eigen Covid19 vakantierecept te brou-
wen. Maar wat was dat recept, hoor ik 
je vragen? Je hebt nodig: 2 eetlepels 
handgel, 1 kg maskers, 2 contactbub-
bels met voor iedere bubbel een voor-
af afgebakende speelzone, magische 
ingrediënten (kinderen en jongeren) op 
maximaal 38°, klaarstaand en krachtig 
gereedschap (de animatoren) om de 
magische ingrediënten te mengen en 
natuurlijk een schone, georganiseerde 
en gedesinfecteerde werkruimte en de 
magie gebeurt vanzelf. 

Dankzij dit recept heeft COVID-19 
ons niet kunnen verhinderen om  
animatoren te ontmoeten met een  
overvol verlangen om 70 tot 80 kinderen,  
bij voorrang met een kansarme 
achtergrond, per dag te animeren en 
te verwelkomen rond het thema  
"slottorens en draken". 

Aan het einde van deze zomer 2020 
werden drakeneieren gevonden, een 
prinses werd ontmoet, een toverdrank-
je werd gebrouwen en het koninkrijk 
van de Regenboog werd zelfs gered! 

Zo heeft de vzw "Openluchtwerken", 
dankzij de doortastendheid en de  
passie van ons team, deze moeilijke 
momenten omgetoverd tot een onge-
looflijk avontuur met vele uitzonderlijke 
en onvergetelijke momenten.

Begin september beginnen de buiten-
schoolse workshops opnieuw met een 
gloednieuwe animatiedynamiek en 
zijn we actief betrokken bij de voor-
bereiding van de BACV-opleiding die 
gepland is voor de Allerheiligenperio-
de. We maken ons echter nog steeds 
zorgen over de schoolreizen die het 

meest getroffen worden door deze  
s i tuat ie en we k i jken ernaar u i t 
om nieuwe klassen uit verschillende  
delen van België en andere landen te  
ontmoeten. 

Alexandrie Vanderpoel, 
animatrice vzw Openluchtwerken
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DE LOCKDOWN GEZIEN DOOR DE OGEN 
VAN DE FAMILIES VAN LE PIVOT…

Luca brengt de lockdown door samen met zijn vriendin en met zijn dochter die normaal om de week bij hem woont , 
maar zonder zijn zoon. Marie-Françoise zit thuis opgesloten met 5 kinderen, waaronder Elodie.  

David brengt de lockdown alleen door : de ene dochter is bij de mama, de andere mag de voorziening niet uit.  
En ook Chrystelle is helemaal alleen want haar twee dochters zijn geplaatst in een instelling.

Luca : « Sinds kort kan ik mijn zoon 
weer bezoeken op internaat .  We zit-
ten elk aan één kant van een tafeltje, 
we hebben een mondmasker op en  
dragen handschoenen. Het weegt 
zwaar dat ik hem niet in mijn armen 
mag nemen en over zijn hoofd stre-
len. Maar ik kan elke avond rond 20u  
bellen en ik weet dat hij zich amuseert, 
dat stelt me gerust. » 

Chrystelle : « Gedurende de lockdown 
heeft men op geen enkel ogenblik oog 
gehad voor de families met kinderen 
die geplaatst zijn in een instelling. De 
voorziening waar mijn dochters verblij-
ven heeft zelf een gerechtelijke pro-
cedure opgestart opdat ik mijn doch-
ters zou kunnen zien. Ik besef dat het 
voor de ouders die geen goed contact  
hebben met de instelling waar hun kind 
verblijft, deze periode verschrikkelijk is 
geweest » 

David : « Ik heb mijn dochter 3 maand 
lang niet gezien. Sinds kort kan het 
terug. De jongste, die met haar mama 
woont, zie ik alleen via de webcam, dat 
is heel hard om dragen.»

Elodie 14 jaar : « Ik hou contact met 

vrienden en vriendinnen via sociale 
media. Soms ga ik tot bij Mamy om haar 
aan de deur eens dag te zeggen. Ik ga 
soms wel eens weg, maar nooit ver. 

Ik maak meer ruzie met mijn broers, en 
toen mama ziek werd, was ik gestres-
seerd want je kan sterven aan Corona. 
Nu passen we wel op, we ontsmetten 
alles. Gelukkig gaat mama beter nu.» 

Laura 12 jaar verblijft in haar instel-
ling gedurende de lockdown : « We 
hebben een grote speeltuin. Pauline 
(animatrice bij Le Pivot) heeft me een 
wegwerp fotoapparaat gegeven en 
ik heb foto’s gemaakt. De lockdown 
is slecht en goed. Goed, want je hebt 
meer tijd voor jezelf, maar slecht want 
ik mis mijn ouders, mijn kleine zus en 
mijn familie. » 

Amine 7 jaar : « Ik vind het vervelend 
dat ik afstand moet houden. Ik zou graag 
weer eens dichtbij willen komen. »

Jade 9 jaar : « Ik ben naar de school-
opvang blijven gaan, ik was het thuis 
zo beu. We kregen wat werkjes in de 
namiddag. Ik heb daar ook geleerd om 
niet meer steeds alleen in een hoekje te 
kruipen. Vroeger wou ik nooit meedoen 
met de anderen. Dat we meer tijd had-
den, en meer in familie samen waren, 

heeft me er ook toe aangezet om meer 
mee te doen bij thuisactiviteiten. »

Voor ouders met kinderen in een instel-
ling was het gedurende de lockdown 
eens zo moeilijk en gecompliceerd om 
de band met hun kinderen te onder-
houden. Alle bezoek werd opgeschort. 
Contact per telefoon of sociale media 
is wel mogelijk met oudere kinderen, 
maar welke verlatingsangst moeten 
de kleinsten niet beleefd hebben om-
dat ze hun ouders maandenlang niet  
konden zien? 

Zet deze crisis de zorg voor families 
in kansarmoede weer op de politieke 
agenda ? 

We vragen niet beter en we dromen 
want … « (…) de laatste vesting van de 
mens, zijn laatste toevluchtsoord, 
is uiteraard zijn familie. Ze is de laat-
ste verdedigingsgordel tegen tegen-
spoed, vernedering, uitsluiting en zelf-
destructie. De familie is zijn laatste cel,  
oninneembaar." (Pater Joseph Wres-
inski, in zijn boek " Les pauvres sont 
l'Eglise")

Uittreksel uit de krant « Debout » n°71 , een re-
alisatie van de ploeg journalisten van Le Pivot.
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Dit nummer wordt U gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om

onze actie te steunen.

Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.

Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de 

Fondsenwerving, en van Donorinfo, verzekeren 

wij u transparante rekeningen en toegang tot 

informatie.

BELANGRIJK BERICHT AAN ONZE SCHENKERS

De regering komt de sector van de vzw’s ter hulp door het stimuleren van uw vrijgevigheid tijdens deze gezondheidscrisis.
Wegens het Coronavirus zal U voor het totaal van uw giften gedurende het jaar 2020 kunnen genieten van een  

belastingsaftrek van 60% ( ipv 45% ).  (binnen de voorwaarden van de wetgever)
Bij wijze van voorbeeld: Indien U gewoonlijk een jaarlijkse gift van 40 € doet (-45% = 22 € na fiscale aftrek),

dan zal het U dit jaar niet meer kosten indien U een gift van 55 € doet (-60% = 22 € na fiscale aftrek).
Een gift van 100 € (-45% = 55 €) zal identiek zijn aan een gift van 137 € (-60% = 55 €) dit jaar.

Indien U van deze maatregel wilt gebruik maken om ons te steunen of om uw reeds gedane gift aan te vullen,  
kan U een storting uitvoeren op het rekeningnummer dat U terugvindt in dit nummer.

Uw gift zal ons in staat stellen om de aangesloten verenigingen de nodige fondsen te bezorgen
om de bijkomende kosten van de Coronacrisis op te vangen.

Edouard Froidure

Een kind liefhebben 
en opvangen  
kost minder dan een  
gevangenis bouwen ...

202020202020

Hoe deelnemen?
Info 02/771 08 10

1 biljet = 4€
1 blad van 6 biljetten = 20€ (waarvan 1 winnend lot)
Rekeningnummer BE96 0013 7366 6005

Voor alle prijzen, BTW inbegrepen.- K.B. : 3758779/20 / Tombola onder toezicht van een Gerechtsdeurwaarder.

1 REIS waarde 1250 €

Naar keuzeNaar keuzeNaar keuze

1 GESCHENKBON FNAC/VANDENBORRE 
waarde 250€
1 GESCHENKBON IKEA waarde 250€

1 GESCHENKBON FNAC/VANDENBORRE 
waarde 25€
1 GESCHENKBON IKEA waarde 25€

1 keukenschort / 1 LED nightrunner /  
1 RFID sleutel/kaartzakje /   
1 RFID kaartbeschermer / 1 CD

1 CITY-TRIP waarde 500 €

GEVEN MAAKT GELUKKIG
Had U graag meer geweten over het 

nalaten aan het goede doel? 
Vanaf 12 november zal onze webinar 

beschikbaar zijn, waarin volgende thema’s 
aan bod zullen komen: wat kan ik nalaten, 
op welke manier stel ik een testament op, 

hoe moet het verder met het duolegaat?

Heeft U interesse om de gratis link te 
ontvangen van deze vrijblijvende webinar, 

bezorg ons dan uw naam, voornaam, 
geboortedatum, adres, GSM nr  

en emailadres op froidure@skynet.be  
met vermelding “WEBINAR”  

of per brief op het adres van de Federatie. 
U zal dan tijdig een herinnering ontvangen 

met de link naar de webinar.


