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W oord van de voorzitt er
Beste sym pat hisanten,
Met grote vreugde en genoegen stel ik u het j aarverslag van Vriendschap Zonder
Grenzen vzw voor. Ik hoop dat u dankzij deze communicatie nog meer te weten kom t
over onze vakanties voor kansarmen.
Voor de vele vrij willi gers van Sant’ Egidio – Vriendschap Zonder Grenzen (VZG) en de
deelnemers aan onze vakanties was 2012 een deugddoend j aar. Een minder aantal
buitenlandse reizen, maar wel meer kansarmen die van een welverdiende vakantie
konden genieten. Meer aandacht gi ng uit naar inhoud en dan vooral naar vriendschap
tussen j ong en oud. Trots zij n we zeker en vast over de Awar d die onze or ganisatie
heeft gewonnen bij de BNP Paribas Fortis Foundation. Een welgekomen opsteker voor
de vele vrij willigers die zich belangeloos i nzet ten.

4

De crisis deed zich afgel open j aar sterker voelen. De armste en zwakste groepen van
de samenleving zij n er het eerste slacht offer van. Steeds minder mensen kunnen op
vakantie gaan. Via de samenwerki ng met VVS vzw constateren wij dat er steeds meer
kansarmen zij n die in aanmerking komen voor onze reizen. Het fei t dat we de
bij drage van de deel nemers zo laag houden en i n som mige schrij nende gevallen
helemaal afschaffen zorgt er voor dat onze vakanties voor de allerarmsten
toegankelij k blij ven en we onze doelgroep zeker niet missen.
Ons aanbod richt zich tot verschill ende doelgroepen: ki nderen, j ongeren,
j ongvolwassenen, ouderen en sinds 2012 ook tot mentaal gehandicapten. Wij zorgen
ervoor dat ze van een onvergetelij ke vakantie i n een goede set ting en met een breed
gamma van ontspanni ngsm ogelij kheden kunnen genieten. Onze j ongste deel nemers
genieten van dagen van zorg, vriendschap en spor t. De oudsten bieden wij vooral
rust en ontspanning aan. De j ongeren krij gen een grote dosis cult uur, sport en
internationale ui twisseling. Alle reizen van VZG worden op maat van de doelgroep
voorberei d.
In 2012 heeft VZG tien vakanties voor kansarmen georganiseer d: zeven bi nnenlandse
en drie buitenlandse reizen. 280 kansarmen genoten van deze reizen en ze werden
begeleid door 98 vrij willigers. Dit is een succes maar ook een blij vende ui tdagi ng naar
de volgende j aren toe. De organisatie en coördi natie van zul ke mooie reizen vraagt
veel inzet van goed gevorm de vrij willigers en veel fi nanciële mi ddelen. Zeker nu, in
tij den van crisis, blij ven de financiën een grote zor g voor onze organisatie. We zij n
dan ook ontzet tend blij met de structurele ondersteuning van Toerisme voor Allen
van Toerisme Vlaanderen en de bij komende ondersteuni ng van de Koningin Paula
Stichting i n 2012.
In de toekomst willen we de aandacht voor goede en gezonde voedi ng nog
vergroten, maar zoals iedereen weet kost koken veel geld. Onze bezorgdhei d gaat
dan ook uit naar genoeg ondersteuning te vinden voor gezonde voedi ng.
We blij ven hoopvol kij ken naar de toekomst en hopen dat we met onze reizen veel
vreugde kunnen geven aan mensen in nood.
Een welgemeende dank aan alle vrij willigers en weldoeners!
Pieter Wieërs
Voorzitter VZG vzw

Voorst elling
en

j aar. Beide vzw’s zij n o ntstaan

vzw werd in 2003 opgericht om

gehandicapten die via Vereni-

in de schoot van Sant’Egi dio

vakanties te organiseren voor

ging Voor Solidaritei t (VVS) vzw

(feitelij ke vereniging).

kansarme ki nderen, j ongeren,

gevol gd wor den doorheen het

Vriendschap

Zonder

Grenzen

nieuwkomers,

bej aarden
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De laatste j aren kende Sant’

kracht was ontoerei kend. Te-

interessante reizen te organise-

Egidi o

in

vens konden de kansarmen on-

ren in binnen- en buitenland die

Vlaanderen. De nood om met

voldoende deelnemen aan het

voor eeni eder betaalbaar zij n

kansarme ki nderen, j ongeren,

toeristische en cul turele aanbod

en waardoor de meest kans-

volwassenen en bej aarden op

in Vlaanderen vanwege de ho-

armen in onze maatschappij

vakantie te gaan, nam t oe. De

ge kosten.

niet van cult uur en ontspanni ng

organisatie hiervan vroeg een

overgegaan tot de oprichti ng

grote inspanning van de vrij -

van deze nieuwe vzw. Met deze

willigers en de financiële draag-

struct uur zij n we in staat om

De deelnemers aan de vakan-

door wie i n aanmerki ng komt

bej aardenwerki ng van VVS, een

ties worden voornamel ij k aan-

voor de vakanties. Na een be-

aantal RVT’s ui t het Antwerpse

gebracht via VVS vzw. De kin-

zoek van de coördi nator of één

en ook verschillende huisdok-

deren komen het hele j aar door

van de vrij willi gers van VZG

ters verwij zen bej aarden door

naar de School van Vrede, waar

worden zij ingeschreven voor

die in aanmerki ng komen voor

ze naschoolse begeleiding krij -

de vakanties. Kamiano (sociaal

de vakanties. De vl uchtelingen-

gen. Ze wor den via scholen,

restaurant van VVS) werkt in

organisatie Volkeren Voor Vre-

clb’s,

een

sterke

instellingen,

groei

Daarom werd er

verstoken blij ven.

j eugdzorg,

nauw overleg met tal van orga-

de brengt ons i n contact met

vl uchtelingencentra,

nisaties ui t de welzij nssector.

kansarme ni euwkomers.

enz. doorverwezen naar VVS.

De medewerkers st uren arme

samen te werken met al deze

De vrij willigers vol gen deze kin-

bej aarden en

diensten kunnen we de j uiste

deren intensief op en geven

naar VZG voor de vakanties. De

OCMW,

gezinnen

door

doelgroep berei ken.

Door

Onze priorit eit en
Aandacht voor accommodatie
Een goede accomm odatie voor

welslagen

al onze vakanties is cruciaal.

VZG stel t alles i n het werk om

Het is voor de deel nemers een

na een grondi ge st udie van de

belangrij k criterium

verschillende vakantiecentra, de

Bij
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de

keuze

van

voor

het

van

de vakanties.

beste keuze per vakantie aan te
bieden.

gen van interessante steden die

binnen kan gespeeld wor den in

dan i n de vorm van een dag-

geval van regen. De kamers

uitstap bezocht kunnen wor-

mogen niet te groot zij n (1- t ot

den.

zelf

6-personenkamers) en het ge-

moet i n een nat uur vriendelij ke

bouw moet een fam iliale, hui-

omgeving

selij ke

De

accommodatie
li ggen.

Het

liefst

sfeer

uitstralen

(iets

gaan we op vakantie met kin-

waar

deren en j ongeren naar domei-

j ongeren grote nood aan heb-

nen waar we als groep al leen

ben). Goede sanitaire voorzie-

kunnen ver blij ven. Op deze ma-

ning is cruciaal, d.w.z. dat het

kansarme

kinderen

en

geschi kte

nier wordt de huiselij ke sfeer

gebouw over genoeg t oilet ten

plekken spelen vele factoren

van de reis bewaard. Wij zor-

en douches m oet beschi kken.

mee. Voor de ki nderen en j on-

gen er dan ook voor dat er

De capaci teit van de geschi kte

geren is het heel belangrij k dat

genoeg dagzalen en speel plaat-

gebouwen zou t ussen 50 en 80

de plekken in de nabij heid lig-

sen aanwezig zij n zodat er ook

bedden moeten li ggen.

Voor de vakanties van ouderen

voor keur gaat ui t naar eenper-

rustige

en van de gehandicapten zij n

soonskamers. Op deze manier

voor korte en lange wandelin-

de voorwaarden die we aan de

wordt er tij dens de verzorgi ng

gen) en er in de buurt een paar

plekken stellen nog strikter. De

de

gewaar-

interessante plekken zij n die ze

huizen moeten perfect toegan-

borgd. Kunnen beschi kken over

gemakkelij k kunnen bezoeken.

kelij k zij n voor rolstoelgebrui-

een klei n aantal tweepersoons-

Hierbij is nat uurlij k de goede

kers en mindervali de mensen,

kamers is eveneens nut tig. De

sanitaire voorziening ook een

d.w.z. dat de kamers gelij k-

bej aarden

vereiste. De toilet ten en dou-

vloers gelegen zij n of dat er ge-

gezellig als de vakantiegebou-

ches moeten

noeg lif ten aanwezig zij n. De

wen gelegen zij n in een gr oene,

aan de rolstoelgebrui kers.

Voor de bui tenlandse vakanties

het buit enland bij gast gezinnen.

Ital ië waar we via de plaatselij -

zoeken wij naar betaalbare ho-

In het bij zonder voor de j onge-

ke gemeenschappen van Sant’

tels die liefst gelegen zij n in het

ren en de mentaal gehandicap-

Egidi o de geschikte gast gezin-

centrum van de stad. Een an-

ten is dat een optimale oplos-

nen kunnen vi nden.

dere opt ie vormen reli gieuze

sing. Op deze manier wordt de

centra en st udentenhuizen die

huiselij ke en familiale sfeer van

Alle gebouwen waar we met

dikwij ls tij dens de vakantiepe-

de reis gewaarborgd wat voor

onze vakantiegan gers logeren

riode plaatsen aanbieden aan

deze doelgroepen van cruciaal

moe-ten aan de vastgestelde

toeristen. Wanneer m ogelij k lo-

belang is. Voorlopi g is dat mo-

ver-eisten

geren onze vakant iegangers in

gelij k tij dens onze reizen naar

brand-veiligheid.

nodige

privacy

vi nden

het

heel

omgeving

(geschi kt

aangepast

voldoen i. v.m.

zij n

de

Aandacht voor gezonde voeding
Vanaf het begi n van haar be-

verse voedi ng is duur. Boven-

over wat er wel en niet mag

staan legt VZG een grote na-

dien gel oof t men niet dat een

geserveerd worden. Er wor dt

druk op gezonde voeding tij -

maaltij d

lekker,

daarbij ook rekening gehouden

dens de door haar georgani-

gezond en betaal baar kan zij n.

met de Moslim deelnemers (ha-

seerde vakanties. Via onze vrij -

In vele gezinnen wordt er niet

lal-eten), vegetariërs en deelne-

willigers die regelmati g de kin-

elke dag warm

mers

deren en j ongeren opvol gen,

groenten maken zo goed als

alergieen. Als er geen moge-

stellen wij

nooit een deel uit van de maal-

lij kheid tot volpension bestaat,

voedi ng in kansarme gezinnen

tij d.

nemen wij

geen evidentie is. Veel

vaak

vast dat gezonde
kinde-

tegelij ker tij d

gegeten

Als vieruurtj e wordt
voor

snoep

en

er

gekozen,

met

di verse

extra

voedsel-

vrij willigers

mee die dan voor het eten zor-

ren en j ongeren eten dagelij ks

zelden voor fr uit, enz.

heel ongezond en hebben nooit

Vandaar

goede

opge-

aandacht besteedt aan gezonde

gegeten,

ontbij t,

middageten

bouwd. De redenen daar voor

voedi ng tij dens de vakanties.

(warme maaltij d)

en avond-

zij n aangehaald door verschil-

Wij kiezen liefst voor vakan-

eten. Er wordt ook een vier-

lende st udies over kansarmoe-

tieplaatsen waar voor ons ge-

uurtj e aangeboden, bestaande

de in verband met gezonde

kookt wordt. Op deze manier

uit fruit en gezonde drank. Op

voedi ng, o.a. de recente st udie

kunnen de vrij willigers de ma-

deze manier worden er goede

van de Uni versiteit

eetgew oontes

kansarme

fami lies

dat

VZG

gen. Op onze vakanties wor dt
zo

veel

er

altij d drie keer

per

dag

Gent.

In

ximale tij d met de doel groep

eetgewoontes

wordt

er

doorbrengen.

het bij zonder bij ki nderen en

vaak ongezond gegeten w ant

Wij

maken

op

voorhand afspraken met de kok

opgebouw d

in

j ongeren.
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Vrijwilligers
Vriendschap

Zonder

Grenzen

zelfs in bij zondere gevallen één

de vrij willigers mogen ook mee

vrij wil-

per één. Ook bij de vakanties

op de vakantie. Ze spelen heel

ligers. Meestal zij n dat dezel fde

voor ki nderen en j ongeren zor-

graag met de bej aarden die

werkt uitslui tend met
vrij willigers die

de

kinderen,

gen wij ervoor dat een vrij -

heel veel deugd er varen door

ouderen,

nieuw ko-

williger niet meer dan voor vij f

de aanwezighei d van de klein-

mers en mentaal gehandicap-

kinderen/ j ongeren verantwoor-

sten.

ten doorheen het j aar bege-

delij k is. Op deze manier zij n

De i nzet van de vrij willigers is

leiden via de werki ng van Ver-

wij zeker dat elke vakantiegan-

volledi g onbezol digd.

eniging Voor Solidari teit vzw.

ger van de nodige aandacht in

Ze zorgen voor de opvolgi ng en

de familiare sfeer kan genieten.

de inschrij ving van de deel-

Kenmerkend voor de vakanties

nemers en bereiden de vakan-

met ki nderen is het feit dat alle

ties voor. Wij leggen grote na-

vrij willigers t ussen 18 en 28

druk

j aar oud zij n.

j ongeren,

op

de

talrij ke

aanwe-

zigheid van de vrij willi gers op

Voor de vakanties met de be-

de vakanties. Zeker tij dens de

j aarden stellen wij geen leef-

vakanties voor de doelgroepen

tij dsvoorwaarden aan de vrij -

die meer zorg nodig hebben,

willigers. Er zij n dus j ongvol-

zoals de bej aarden of de men-

wassenen, mensen van mi ddel-

taal gehandicapten, is de ver-

bare leeftij d en fit te gepensio-

houding niet zelden 1 vrij wil-

neerden,

liger per twee deelnemers of

nieuwkomers. De ki nderen van

zowel

Bel gen

als

Vorming van de vrijwilligers
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VVS en VZG leggen veel nadruk

deze manier zorgen wij ervoor

op permanent e vorm ing van de

dat onze vrij willige i nzet toch zo

vrij willigers, die de kansarmen

professioneel

doorheen het j aar en tij dens de

vrij willigers begrij pen het be-

vakanties begeleiden. Er wor-

lang

den voor hen vormi ngssessies

graag en talrij k de vormi ngs-

aangeboden over verschillende

sessies bij . De bij scholingsmo-

domeinen heen. Voor deze le-

menten kunnen verdeeld wor-

mogelij k is.

daarvan

en

ze

De

wonen

zingen en conferenties wor den

den in drie hoof ddomeinen: al-

gastprofessoren en specialisten

gemene

uitgenodi gd of er wordt beroep

en cul tuur),

gedaan op bevriende organisa-

richt op verschillende doelgroe-

ties die zich in een bepaalde

pen) en zorg ( hoe zwakkere

problematiek specialiseren. Op

doelgroepen begelei den).

kennis ( geschiedenis
pedagogiek (ge-

greep

van

de

t hema’s

bij scholi ngsmom enten i n 2012:

Een

•
•

Inleiding over het Jodendom

•
•

Inleiding over de Islam

•
•
•

Hol ocaust van Roma-zigeuners in Europa

•
•
•

Conferentie tegen de doodstraf met de get uigenis van Bill Pel ke uit de Vereni gde Staten

•
•

Eerste symptomen van dem entie

•

“Waarom vrij willi gerswerk? En dan nog gratis”

Inleiding over het Christendom
Burgeroorlog i n Syrië – wie, hoe en waarom
Nieuwe vormen van kansarm oede: m.b. eenzaam heid
“Wie vergeet is gedoemd te herhalen” – ontm oeting met rabbij n David Rosen
“Lachen met God – blasfemie of vrij e meni ngsui ting”
Mantelzor g en de rol van de vrij willigers
Vergrij zing – van probleem naar potentieel.

van

Vakanties voor kinderen ( 6 – 12 j aar)
Doelgroep
De doel groep van onze vakan-

gen en opgevolgd in de Scholen

dialoog

ties vormen kansarme kinderen

van Vrede, die meer zij n dan

sten, de sit uatie van de kin-

met schoolse problemen.

een

De

In

godsdien-

een

deren in Afrika, kindsoldaten,

meeste van de door de werki ng

familiaal klimaat wordt samen

de doodstraf en, di chter bij

van VVS en VZG begelei de kin-

gediscussieer d,

ge-

huis, de vereenzaming in onze

deren hebben te maken met

feest en gereisd. Er wordt ook

maatschappij , vooral bij de ou-

een grote achterstand op ver-

regelmatig gewerkt rond be-

deren.

schillende gebieden. Meestal op

paalde proj ecten die gericht zij n

begeleidi ng heef t dus de School

het taal vlak om dat t huis een

op wat in de wereld gebeurt.

van Vrede ten doel om

via

andere taal wordt

Belangrij ke

ontspannende

de

gesproken

huiswerkschool.

tussen de

gespeel d,

t hema’s

van

het

Behal ve de huiswerk-

activi teiten

dan Nederlands maar ook op

laatste werkj aar waren oorlog

kinderen een ruimere cul ture-

andere

en

le bagage mee te geven.

vlakken

omwille

van

ontoerei kende begeleiding en
aandacht. Problemen op school
kunnen niet l os worden gezien
van de sociale, materiële en
emotionele achtergrond van het
kind. Om deze kinderen meer
kansen te geven in onze maatschappij , willen we op deze
vlakken heel concrete hulp bieden. Als tegemoet komi ng aan
deze noden gebeurden er regelmati ge

huisbezoeken

door

de vrij willigers. Doorheen het
j aar worden kinderen opgevan-

vrede,

verdraagzaam heid,
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Vakanties 2012
Met

deze

kinderen

van

de

gezonde voedi ng en aandacht

Veel aandacht gaat tij dens de

School van Vrede gaat VZG op

voor hygiëne aan de ene kant

kinderenvakanties ook naar re-

vakantie. Goede accommodatie,

en sportieve en cul turele acti-

gelmati ge

vitei ten aan de andere kant ge-

tanden poetsen, zich el ke dag

ven deze ki nderen de kans om

wassen, propere kleren dragen,

lichaamsverzorgi ng:

gedurende een week de dage-

nagels knippen etc. Op deze

lij kse zorgen en de gevaren van

manier hebben onze vakanties

de stad achter zich te laten.

een heel belangrij k opvoedend

Deze tij d is voor hen heel be-

karakter

langrij k want niet zelden leven

deelnemers.

deze ki nderen op plaatsen en in

wij de ki nderen een vreugde-

panden waar b.v.

volle

geen vol-

voor

tij d

de

kansarme

Daarnaast
beleven

laten

met

veel

doende sanitaire voorzieningen

vriendschap en een stevige do-

zij n (studi o’s zonder douches of

sis van sport en cult uur.

toilet ten) of in de kam pen (zoals de zigeunerkinderen).
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Elk j aar hebben onze reizen een

2005: “ Dialoog” , 2006: “Vriend-

naar ver borgen talenten,

bepaald sensibiliserend t hema

schap”, 2007: “Verdraagzaam-

muziek naar vrede” en 2012:

dat

“Wij

werki ng

heid”,

doorheen het j aar. Vorige j aren

aanslui t

2009:

waren

“Talenten”,

dat:

bij

de

2004:

“Vrede”,

2008:

“Samen leven”,

“Engagem ent ”,
2011:

2010:

“Op

zoek

hebben el kaar nodig

vriendschap

t ussen

j ong

via
–
en

oud”.

In 201 2 hebben wij onze va-

niet met elkaar. De kinderen

hun wij k rondl open. Tij dens de

kanties

op-

heben geen echte oma’s en

vakanties lieten de vrij willigers

duurzame

opa’s, omdat bij veel aut och-

de kinderen de werel d van de

tone

familie-

bej aarden kennen door mi ddel

oud. De kinderen en j ongeren

banden verbroken zij n en de

van verschillende acti vitei ten en

die op vakantie gi ngen, wonen

allocht one ouderen in het land

rollenspelen. De ki nderen heb-

in kansarme wij ken waar het

van herkomst zij n gebleven. De

ben besef t dat de bej aarden

sociale weefsel zwaar bescha-

bej aarden in de wij ken zij n dik-

hun veel

digd is. Verschillende genera-

wij ls bang van deze “ kleurrij ke”

Door ki nderen/ j ongeren samen

ties leven naast elkaar, maar

kinderen die in de straten van

te

bouwen

gericht
van

vriendschap

op
een

t ussen

het
j ong

en

kansarmen

de

te bieden hebben.

brengen

met

Vlaamse

bej aarden

aan

deautj es voor die ze tij dens dat

vredesopvoeding en sensibilisa-

werkten

wij

bezoek uit deelden. Met de keu-

tie. Zo bouwen we aan een

ze voor di t t hema wil den wij

nieuwe generatie van kinderen

bereiken dat de ki nderen niet

en j ongeren die

al leen

meer bang zul len zij n voor de

maar aan zichzelf denken maar

bej aarden die ze dagelij ks in

die ook de anderen rondom

hun

zich zien. I n 2011 heeft VZG

plaats van hen te ontwij ken of

met deze doel groepen gewer kt

hen

rond de ont dekking van de

moeite

verborgen

in

vriendschap te sl uiten. Want

2012, wer den ze aangemoedi gd

zowel de kinderen als de oude-

om

ten

ren kunnen veel deugd aan de-

Aan de andere kant leren de

te

ze vriendschap beleven. Voor

kinderen begrip op te brengen

verschillende

vele bej aarden zij n de con-

voor de zwaktes die gepaard

activi teiten werden de kinderen

tacten met hun kleinkinderen

gaan met de ouderdom.

deze

dienste

talenten.
talenten

van

gebrui ken.

niet

de

Door

Nu,
ook

anderen

wij ken
te

ontmoeten.

plagen,
doen

om

leerden
met

In
zij
hen

Ze

de

immers erg schaars, wat als

kunnen hun bej aarde buren af

bej aarde.

een groot gemis wordt er varen.

en toe met een boodschap hel-

Een delegatie bej aarden kwam

Ze hebben wel veel vrij e tij d die

pen en zij n attent als hun be-

op bezoek tij dens de vakantie

b.v. de ouders van de kinderen

j aarde vriend/ in plotseling niet

om een tij dj e met de kinderen

niet hebben. Door met de kin-

op zij n gewone plaats te vinden

mee te leven en te vertellen

deren Nederlands te spreken of

is. Langs deze weg wordt er

over hun leven. Er werd ook

hen af en toe bij een of andere

gewerkt

een bezoek georganiseerd aan

schoolopdracht te helpen, kun-

tussen verschillende generaties

een bej aardentehuis i n de buurt

nen ze bij dragen tot een betere

en het sociale weefsel in de

van de vakantieplaats. Op voor-

toekomst van deze ki nderen en

kansarme wij ken wordt ter ug

hand bereidden de ki nderen ca-

voelen ze zich opnieuw nut tig.

opgebouwd.

In 2012 gingen drie groepen

neux. Als daguitstap gi ngen de

Kessel-Lo, zwembad van Leu-

van kinderen op vakantie naar

groepen naar de domein van

ven en een dierenpark.

vertrouw d

gemaakt

leefwereld

van

de

met

Wij gmaal, Rotselaar en Char-

aan

de

verzoeni ng
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Vakanties voor j ongeren - Friends ( 1 3 – 15 j aar)
Doelgroep

12

De j ongeren die mee op va-

hun leefwereld te verruimen en

meer om handen hebben, ter-

kantie gaan wor den door heen

vriendschap en sol idaritei t te

wij l ze nog perfect in staat zij n

het j aar opgevangen en bege-

leren kennen als alternatieve

om veel te doen. Sinds sep-

leid via de ‘Friends’-groepen.

waarden voor het recht van de

tember 2000 gaan verschillende

Het gaat hier om kansarme j on-

sterkste. Er wordt ook indi vi-

“Friends” wekelij ks op bezoek

geren van verschillende natio-

duele hulp aangeboden bij de

bij een oudere, die ze meestal

nalitei ten. Ze hebben de nodige

keuze van de j uiste middelbare

leerden kennen via de oude-

moeilij kheden op sociaal en fa-

school zodat de talenten van de

renwerking van Sant’ Egidi o.

miliaal vlak, en meestal ver-

j onge

loopt

ook hun school carrière

ontwi kkel d. Alle activi teiten ge-

Ze maken er hun huiswer k en

niet helemaal vlekkeloos. Voor

beuren met als voertaal het Ne-

krij gen de gelegenhei d om het

de j ongeren die deelneme n aan

derlands. Foto- en videomate-

Nederlands, wat i n vele geval-

de acti vitei ten van de Friends,

riaal, visual isaties, computer en

len niet hun moedertaal is, te

vormt de werki ng een belang-

internet worden veelvuldi g ge-

oefenen. Bovendien maken ze

rij k alternatief voor “de straat”.

bruikt

kennis met de leefwereld van

Groepen van Friends hebben

aanschouwelij ker te maken.

mens

om

verder

bepaal de

wor den

thema’s

ouderen. De bej aarde wordt de
“taalopa”

als doel een plaats te zij n waar

of

“-oma”

die om

waarden als respect voor ande-

Het essentieel deel van de wer-

uiteenl opende

ren, voor de eigen leef omge-

king van Friends vorm t het in-

granten-

ving, voor de natuur enz. cen-

tergenerati oneel proj ect. Ener-

deren, moeilij ke relaties binnen

traal staan. Naast indi viduele

zij ds zij n er steeds meer j on-

families) in het leven van de

studieondersteuning wil de wer-

geren die het moeilij k hebben

j ongeren ont brak. Vaak wor den

king hen via vormende en re-

op school, en hier voor niet de

de ouderen geconfronteerd met

creatieve

kansen

nodige ondersteuni ng krij gen.

een gelij kaar dige si tuatie, na-

bieden om ui t hun si tuatie van

Anderzij ds zij n er vele senioren

melij k dat ze hun kleinkinderen

sociale achterstand te geraken,

die alleen thuis zij n en niet veel

niet of nauwelij ks zien. Voor de

acti vitei ten

of

redenen

(mi-

vl uchtelingenkin-

ouderen is deze vriendschap

verloopt. Tussen de vrij willigers

melacties etc.

dan ook even belangrij k:

ze

en kinderen/ j ongeren bestaat

hoof drol spelen (organisatie, lo-

kunnen zich nutti g maken, en

geen assistent iële maar wel een

gistiek, presentatie, samenwer-

vinden weer een nieuwe zin in

vriendschappelij ke relatie.

De

king, …) brengen di verse the-

het leven. Ze leren zich ook

kinderen/ j ongeren moeten uite-

ma’s dichterbij en wij zen hen

thuis te voelen i n de veran-

raard geholpen worden, maar

op

derde maatschappij , temidden

er wordt daarbij niet vergeten

woordelij kheid bij de uitbouw

van nieuwkomers. Op deze ma-

dat ze ook in staat zij n om zelf,

van een humanere samenle-

nier wordt er een brug gesla-

samen met hun leeftij dsgeno-

ving. Hierbij wordt de conti nu-

gen t ussen de verschillende ge-

ten, heel wat te realiseren. De

ïteit van deze acti vitei ten cen-

neraties, wat geen evi dent ie is

werking van “Friends” wil hen

traal

in wij ken waar het wantrouwen

daartoe stimuleren door

begeleidi ng van de vrij willigers

tussen j ong en oud het samen-

steeds meer verantwoor delij k-

leven vaak bemoeilij kt. Aange-

heid binnen de verenigi ng te

proj ect (begel eiding van j onge-

zien het

di kwij ls om

geven. De Friends worden aan-

ren

allocht one j ongeren gaat, be-

gemoedi gd om de wij de we-

vraagt veel coör dinatie. Ze is

vordert dit proj ect ook de goe-

reld met zij n grote en kl eine

essentieel om deze acti vitei t t ot

de verstandhouding tussen de

problemen te ontdekken.

een goed einde te laten komen.

verschillende

hier bij

cul turen

in

de

hen

Ze

hun

persoonlij ke

gesteld.

binnen het
die

waarin ze de

De

verant-

indi viduele

i ntergenerationeel

ouderen

bezoeken)

worden ui tgedaagd om ei gen-

Bij

wij k.

tij dse ini tiatieven te nemen om

het na verloop van tij d dui delij k

Er wordt veel belang gehecht

hun droom te realiseren. Geza-

dat de begeleidi ng kan afge-

aan het vriendschappelij ke kli-

menlij ke

bouwd worden, bij anderen is

maat waarin de werki ng door

maandelij kse feesten i n bej aar-

een

het j aar en tij dens de vakanties

denhuizen,

noodzakelij k.

ini tiatieven

zoals

peti tieact ies, inza-

sommi ge j ongeren wor dt

blij vende

ondersteuni ng
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Vakanties 2012
De vakanties met deze j onge-

reis naar de Westhoek georga-

den wij de geschiedenis van

ren vormen een gelegenheid bij

niseerd.

vakantie werd

ons land en van Europa dichter

uitstek om bepaalde thema’s

gekenmerkt door het wer ken

bij deze j ongeren brengen. Ze

meer in de diepte uit te wer-

rond het thema van de Eerste

werden ook in contact gebracht

ken. De j ongeren kunnen ook

Wereldoorlog

talentenont-

met bej aarden die de oorlog

een nieuw programma voorbe-

wikkeli ng. Ze verbleven i n het

hebben meegemaakt om hen te

reiden voor

Deze

en

de maandelij kse

prachti ge dom ein Peace Village

interviewen en naar hun ver-

feesten in de bej aardentehui-

dicht bij Ieper. De keuze voor

halen te l uisteren. In het kader

zen.

deze plaats was niet toevallig.

van de daguitstap gingen de

Door een bezoek te brengen

Friends op een fietstocht en

In 2012 heeft Vriendschap Zon-

aan

brachten een prachtige namid-

der Grenzen voor Friends één

monumenten in die streek wil-

de

talrij ke

oorlogs-

dag door in het zwembad.

Vakanties voor j ongeren – Jongeren voor Vrede
( 16 – 28 j aar)
Doelgroep
14

Naarmate de Friends opgroei-

andere aspecten van het dage-

schap en het onmi ddellij k in-

den, groei de ook de oproep om

lij kse leven, zoals studiekeuze,

spelen op gebeurtenissen in de

dicht bij deze j ongeren te blij -

omgang met dr ugs, relaties, fa-

samenlevi ng, nemen ze allen

ven staan en dat gebeurt in de

miliale zorg etc.

Het belang

een concreet engagement op

groepen

voor

groeide dan ook om hen goed

om actief mee te werken aan

Vrede. Alle j ongeren van de

van

door te verwij zen naar de j uiste

een

verschillende wij ken ontmoeten

diensten en organisaties. Con-

Sommige

elkaar in een centrale werki ng

tacten met andere par tners uit

huisbezoek bij eenzame bej aar-

in het centrum van de stad.

de sector namen toe.

den, anderen wor den begelei-

Conti nuïteit
blij ven

hier

Jongeren

en
de

doorstromi ng
belangrij kste

der

vredevolle

of

samenlevi ng.

j ongeren

gaan

op

zelfs eindverantwoor-

Met deze j ongeren willen we

delij ke

doelstelli ngen. Jongeren vragen

nog

Vrede – ieder naar eigen ver-

meer en meer hul p en steun in

Naast

een
de

stap

verder

onderli nge

gaan.
vriend-

van een School

van

mogen en i nteresses.

Vakanties voor jongeren
De volwassenen j ongeren gaan

bonden zij n aan een groter

blij fskosten. Daarom krij gen de

mee als vrij willige begeleiders

internationaal proj ect.

j ongeren de kans om de meest

naar de vakant ies van kinderen,

Het doel van rede reizen is

bekende steden van Europa in

bej aarden en gehandicapten.

veelvuldi g.

het kader van de door VZG

VZG kiest met opzet voor plek-

georganiseerde reizen te be-

ken die toeristisch heel aan-

zichtigen. Ze bezoeken plaatsen

Daarnaast organiseert Vriendschap

voor

trekkelij k zij n maar zelden toe-

en monumenten die beslissend

deze j ongeren talrij ke bui ten-

Zonder

Grenzen

gankelij k voor kansarmen om-

zij n voor de cul turele geschie-

landse reizen die meestal ver-

wille van hoge reis- en ver-

denis van ons continent waar-

door hun cul turele blik verrui md

bezoeken van bekende musea

sterdam, Parij s, Lyon, Rome,

wordt en het niveau van hun

en monumenten. In de laatste

Milaan, Napels, Madrid, Barce-

j aren hebben de kansarme j on-

lona, Aken, München, Saraj evo,

geren

Pristina, Lj ublj ana en Belgrado

algemene
wordt.

kennis

Tij dens

deze

vergroot
reizen

met

VZG reeds

ver-

wordt er veel tij d best eed aan

schillende steden bezocht: Am-

Via deze reizen wordt er ge-

reiden

programma

zij dse bezoeken. Op deze ma-

werkt aan de zelfzekerheid en

voor. Als het zelf gekookt m oet

nier spreken de j ongeren die al

zelfredzaamheid van de deel-

worden, zij n dat ook de j on-

een paar j aar lang met VZG op

nemende j ongeren. Tij dens de

geren die daar voor zorgen en

reis gaan, reeds verschillende

reizen maken ze deel ui t van

zelf

talen.

een internat ionale ploeg van

doen. Nat uurlij k leren ze ook

meesten van hen goed Engels,

vrij willigers. Ook al zel f kans-

door mi ddel van int ernati onale

Frans, Duits en I taliaans. Met

arm zien ze dat ze in staat zij n

proj ecten een heleboel j onge-

trots kunnen wij zeggen dat

om anderen te hel pen en t ot

ren uit andere landen kennen.

dankzij de reizen van VZG hun

een meer soli daire samenl evi ng

Er

vriend-

taalkennisniveau vaak gelij k en

bij te dragen. De meeste reizen

schappen die dan di kwij ls ook

in sommi ge gevallen ook beter

worden door de j ongeren zelf

na het afloop van het bepaalde

is dan dat van andere j ongeren

georganiseerd. Ze ki ezen zelf

proj ect

die niet kansarm zij n.

waar ze naartoe gaan en be-

via Skype, Facebook of weder-

zelf

het

daarvoor

ontstaan

boodschappen

nieuwe

worden

onder houden

Tegenwoordi g

spreken

Jongerenreis naar Rome
Tij dens de Paasvakantie gingen

rij kste plekken in Rome met

de kans om Andrea Riccardi te

15 Jongeren Voor Vrede op reis

een gids bezichtigd: het Sint

ontm oeten, Minister voor Ont-

naar Rome. Het was de gele-

Pietersplei n met de Sint Pieters-

wikkeli ngssamenwerki ng in de

genhei d

de

basiliek, de Vaticaanse Musea,

Ital iaanse regeri ng.

vriendschapsbanden onder de

verschillende basilieken en ker-

prek ging over de vrede in de

j ongeren te versterken en om

ken, het Coloseum, het Pan-

wereld.

deze prachtige stad te bezich-

theon, de Villa Borghese en de

De grote meerwaarde van deze

tigen. Op het program ma st on-

Catacomben. ’s Avonds was er

reis was het feit dat de j on-

bij

uitstek

om

Het ges-

den ook ont moeti ngen en uit-

gelegenheid om de sfeer volle

geren

wisselingen met Romei nse j on-

uitgangsbeurt Trastevere beter

logeerden. Het zorgde ervoor

geren.

te leren kennen.

dat de j ongeren zich meteen

De j ongeren hebben de belang-

Daarnaast kregen de j ongeren

thuis voel den in Rome.

in Romei nse gezinnen

15

Jongerenreis naar Krakow/ Auschwitz

16

In 2012 werd een bij zondere

leren en over de wereld van

gingen,

j ongerenreis

vandaag na te denken. Er wa-

lend, zowel uit middenstands-

georganiseerd met de sugges-

ren j ongeren ui t Spanj e, Por-

als

tieve ti tel:

tugal,

scholieren

naar
Voor

Auschwitz
een wereld

I talië, Frankrij k, Duits-

waren heel

uit

kansarme
van

verschilgezin nen,

16

j aar

en

zonder racisme en gewel d. 400

land, Engeland, Zweden, Ne-

afgestudeerde j ongvolwassenen

j ongeren van 16 tot 24 j aar uit

derland en België. De j ongeren

van 24 j aar, vreem delingen en

heel West-Europa (waaronder

van VZG vzw waren verant-

Belgen, kat holieken, atheïsten

een 100tal ui t België) gingen

woordelij k voor de voorberei-

en ook mosli ms.

vij f

ding en ui tvoering van deze

dagen

naar

Krakow/

Auschwitz om er over Shoah te

reis.

Prof. Claudi o Betti uit New York

ze in tegenstel ling

haar

offers (naast de overbl ij fselen

gaf de deel nemers een i nleidi ng

tweelingzus overleefde) en rab-

van de crematoria i n Birkenau)

over de geschiedenis va n het

bij n Brodman ui t Israel (ook

werd een

antisemi tisme en de Shoah. Ze

een

de

gehouden. Daar lazen ze een

kregen ook de kans om

naar

Shoah). Daar naast kregen de

Europese boodschap met hun

de getuigenissen te luisteren

j ongeren een rondleidi ng i n het

intentie om hun engagement

van

Prigmore

concentratie- en vernietigi ngs-

voor een wereld zonder racisme

(Sinti-zigeunerin die medische

kamp Auschwitz/ Bir kenau. Aan

en geweld te verstereken.

experimenten onderging en de-

het monument voor de slacht-

mevrouw

Rita

De j ongeren

overlevende

die mee-

tot

van

kor te

plechtigheid
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Jongerenreis door de Balkan

18

In septem ber zij n 10 j ongeren

den. Na afloop van de bij een-

schiedenis van deze gebieden

voor 10 dagen vertrokken naar

komst in Saraj evo hebben de

alsook met de wereld van de

een int ernati onale ontm oeti ng

j ongeren de tij d gehad om deze

orthodoxie. Op de weg ter ug

over vrede i n de wereld die in

prachti ge stad te bezichti gen en

bezichti gden

Saraj evo plaatsvond. Ze konden

achteraf zij n ze nog de Bal kan

prachti ge Europese

daar aan verschillende confe-

in getrokken met een mini bus.

den: Zagreb en Lj ublj ana. Het

renties deel nemen en er wer-

Ze reisden door Kosovo en Ser-

was een prachtige reis die de

den talrij ke contacten gelegd

vië en ze hebben kennis ge-

j ongeren voll edig zelf hebben

met j ongeren ui t andere lan-

maakt

georganiseerd.

met

de moeilij ke ge-

ze

ook

twee

hoof dste-

Vakanties voor ouderen
Doelgroep
De essentie van de ouderen-

brengt . I n verschi llende kans-

in Merksem, Huizeke van Naza-

werking van VVS en VZG l igt in

arme stadswij ken is de werki ng

reth

de mensel ij ke nabij hei d i n het

uitgebouw d door ouderen aan

Home Sint-Jozef i n Antwerpen-

dagelij ks leven: door de vriend-

huis te ondersteunen ( Kiel, Lin-

Kiel en OCMW-WZC Bilzenhof in

schap

en

keroever, Lucht bal, Stui venberg

Antwerpen-St uivenberg

ouderen wor dt een antw oord

en het stadscentr um) en door

OCMW-WZC Sint-Anna in Ber-

gegeven op de noden die het

ouderen te bezoeken i n rust-

chem).

ouder worden met zich mee-

huizen ( OCMW-WZC Melgeshof

Centraal i n de aanpak van de

de eenzaamhei d van de men-

bej aarde geholpen wordt bij de

ouderenwer king van Sant’Egi dio

sen te verlichten, de bewoners

huishoudelij ke taken, een be-

staat de vriendschap. De vrij -

met elkaar in contact te bren-

j aardenhelpster of verpleegster

willigers gaan op bezoek bij

gen en zo het samenlevi ngs-

laten komen, … Maar ook hier

mensen t huis of in rusthuizen

klimaat i n de i nstelli ng te ver-

blij ft de vriendschap essentieel.

en worden met hen bevriend.

beteren.

Bij

De bej aarde weet dat hij of zij

De frequentie van de bezoeken

ouderen

stellen

t ussen

j ongeren

thuiswonende
zich

in

Antwerpen-Centrum,

en

andere

iets betekent voor iemand an-

wordt bepaal d door de nood

problemen. Daar gaan de vrij -

ders wat hun leven zoveel zin-

van de bej aarden. I n de rust-

willigers in op een aantal prak-

voller maakt.

huizen proberen de vrij willigers

tische noden: zorgen dat de

In el ke wij k komen de bej aar-

lokale en internationale actua-

een familie waarin iedereen zij n

den en de medewer kers ook

liteit, en er worden bij voor beeld

plaats en zij n taak heeft.

geregeld samen: op wekelij kse

plannen gemaakt om bepaalde

Vrij willigers van VVS en VZG

bij eenkomsten worden de on-

acties te ondernemen of een

worden vaak uit genodigd om

derlinge vriendschappen aange-

feest te organiseren. Op deze

een lezing te verzorgen op col-

haald, er wordt i ngegaan op de

manier is el ke wij kwer king ook

loquia over de om gang met

19

ouderen. Centraal daari n staat

over vergrij zing gespr oken als

onze vrij willigers een gewaar-

steeds de noodzaak aan een

een probleem ( de hoge kost, de

deerde gesprekspart ner op Uni-

andere visie op en omgang met

last voor de familie) en te wei-

versiteiten van de Derde Leef-

één van de grote ui tdagingen

nig als een kans: zoveel oude-

tij d, op de KUL in het kader van

van onze tij d: de vergrij zing. In

ren in onze samenleving heb-

de

college’s

“spirit ualitei t

in

ons Europese conti nent – maar

ben waar iedereen gebrek aan

zorg”,

dit wordt meer en meer ook

heeft: t ij d, en dus ook sociale

van ziekenhuizen, rusthuizen en

een realitei t van de andere con-

tij d om i n te zetten voor an-

verzorgingstehuizen.

bij

pastorale

diensten
In

deze

tinenten – wordt men steeds

deren. De ouderen vormen in

context

ouder en het aantal ouderen op

die zin een potentieel van mo-

groepen van j onge seni oren in

de bevolki ng neemt toe, door

gelij kheden om andere mensen

de lokalen van onze verenigi ng

de medische en technologische

te bezoeken, om t ij d te hebben

over de vloer, om een getui-

voorui tgang. We stellen echter

voor zieken enz… in een hec-

genis te horen over en de wer-

een groot cul tureel en spirit ueel

tische maatschappij waari n –

king te bekij ken van een andere

deficit vast i n onze cult uur om

vanuit een ster k materialisti-

visie op ouderdom. Dit gaat om

deze extra levensduur ook po-

sche visie - de zwakken en zie-

groepen Zil veren en Koperen

sitief in te vullen en naar waar-

ken steeds meer i n een iso-

Passers,Markant-groepen, KAV-

de te schat ten. Te vaak wordt

lement geraken. Hierover zij n

groepen.

Voor de bej aarden die de vrij -

ganiseerd.

Daarnaast bezoch-

naar de vakantieplaats waar de

willigers

ten de ouderen de mar kt en het

kinderen van School van Vrede

organiseert Vriendschap Zonder

Wereld

Grenzen

Westmalle.

komen ook wekelij ks

Vakanties 2012
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wekelij ks

bezoeken,

zomer vakanties.

In

Folklore
In

in

waren. Daar konden j ong en

het

Festi val

vakantie-

oud elkaar ontmoeten en elkaar

een

2012 gi ngen een 60-tal oude-

gebouw

verwen-

beter leren kennen. De ki nde-

ren mee en ze werden begeleid

hoekj e georganiseerd waar de

ren hadden een speciaal pro-

door

bej aarden hun handen en voe-

gramma voor hun bej aarde ga-

een

groot

aantal

vrij -

werd

willigers (zowel allochtoon als

ten

verzor gen

sten voorbereid. Kort om: rust,

autochtoon). De vakanties gin-

door een professionele schoon-

spelen op maat, gesprekken en

gen door i n het prachtige do-

heidsspecialiste. Een aantal be-

interessante uitstappen stonden

mein ‘Ter

j aarden

m ooie,

centraal tij dens deze vakanties

gedaan

voor bej aarden.

Dennen’ in West-

malle. De deel nemers werden
ter plaatse gebracht met speciale liftbussen (aangepast voor
rolstoelgebrui kers). Het waren
prachti ge dagen van r ust in een
natuurvriendelij ke

omgevi ng.

Tot de dagelij kse acti vitei ten
hoorden korte en lange wandelingen en bezoeken aan de abdij en de brouwerij in de beurt.
Elke

dag

werden

schapspelletj es
j onge

er

gezel-

gespeel d.

De

vrij willigers organiseer-

den een quizavond. Voor degenen die het wilden, werd er
een kar tocht i n de buurt geor-

konden

laten

hebben

ontroerende

een

ui tstap

Vakanties voor m ensen met een verstandelij ke en
sociale beperking
Doelgroep
Samenleven

met

verschillen-

belangrij ke bij drage kunnen le-

– als er genoeg vrienden in de

den, dus ook met mensen met

veren aan onze maatschappij .

buur t zij n. Een belangrij k ken-

een verstandelij ke en/ of sociale

Ze kunnen grondleggers zij n

merk van mensen met

beperki ng is al lang wereldwij d

van een elementaire verande-

verstandelij ke beper king is hun

een

ring in de mentalitei t en cul-

vreugde en het vermogen deze

werking van Sant’Egidio. Door

tuur.

aan de medemensen verder te

dit i nitiatief ook in Antwerpen in

wen en openheid voor anderen

het leve n te roepen, willen wij

laten ze zien dat het m ogelij k is

laten zien dat deze mensen een

in elke levenssit uatie blij te zij n

Mensen met een verstandelij ke

kan tot een andere, gevoeligere

sociale

beperki ng kunnen een gr ote

en diepere manier van waar-

zij n, komt dat meestal om dat

vreugde uitstralen als ze zich

neming

bij -

ze zich uitgesl oten voelen of

gewaardeerd voelen en solida-

dragen. De beperki ng wil niet

geïsoleerd zij n of onder een

riteit er varen.

Hun beperki ng

zeggen dat iemand daardoor

afwij zende

moet daarbij geen obstakel zij n,

triest of ongelukki g is. Wanneer

maatschappij lij den.

in tegendeel:

mensen met een mentale en/ of

belangrij k

deel

van

de

hun beperki ng

Want door hun ver trou-

van

de

wereld

een

geven.

beper king

ongelukkig

houding

van

de

Leven aan de zij de van een

Deze ‘wij sheid’

mens met een beperki ng bete-

altij d op een direct e manier,

waarden die noodzakelij k zij n

kent een verrij king aan men-

maar kan echter in de relatie

voor een geslaagd leven.

selij kheid en kan een breder en

met andere mensen een weg

VVS en VZG willen laten zien

dieper gevoel voor het leven

naar

Mensen

dat mensen met een verstan-

laten groeien. Want deze men-

met een beperki ng roepen op

delij ke en/ of sociale beperki ng

sen bezit ten een gevoel voor

tot nadenken over waarden als

een belangrij ke plaats in onze

wat essentieel is in het leven.

gratis

maatschappij ver dienen en er

buiten

i nzet

ui t

zich niet

vinden.

en

solidariteit,

vriendschap

en

gastvrij heid,
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een belangrij ke rol kunnen spe-

velen meer dan men denkt ver-

len. Ze moeten alleen maar de

stopt en gaan ze vaak gebukt

kans krij gen. Hoewel de zorg

onder een gebrek aan waar-

en opvang voor mensen met

dering en inschakeling in het

een handicap goed opgebouwd

sociale weefsel.

is in onze wel vaartstaat, leven

Binnen onze werki ngen voor

Vanuit de over tuigi ng dat deze

kinderen en j ongeren en i n Ka-

mensen

miano kwamen wij steeds meer

kunnen leveren aan onze maat-

mensen tegen met een ver-

schappij is i n j anuari 2010 een

standelij ke en/ of sociale beper-

nieuwe groep bi nnen VVS ont-

king. Vaak klaagden ze dat ze

staan – De Amici, het I taliaans

niet te veel te doen hadden.

voor vrienden.

De Amici is ondertussen een

van verschillende leeftij d met

gen. Deze bezoeken laten zien

groep van een 30tal mensen

een verstandelij ke en sociale

hoe

beperki ng.

groepen
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een

gr ote

Ze

komen maan-

augustus verbleven ze in Amel,
in de Oostkant ons. De acti viteiten waren zeer di vers. Op
het programma stonden onder
meer: bezoek aan een boerderij , een mi nigol fnami ddag en
het atelier van de kunstenaar
Johannes

Wickert.

Belangrij k

tij dens deze vakantie waren de
persoonlij ke aandacht

en de

aandacht voor het persoonlij k
ritme van el ke deel nemer.

el kaar

twee
kunnen

vorming rond verschil lende the-

j aarden die zich vaak ui tge-

ma’s, bij voorbeel d de ouderen,

sloten en eenzaam voelen en

de zieken, de arme landen in

aan de andere kant j onge men-

de wereld, de armen di cht bij

sen die ongeacht hun beper kin-

ons, eenzaam heid in de moder-

gen feesten komen organiseren

ne maatschappij , et c. Behal ve

en zo veel vreugde m eebren-

de maandelij kse bij eenkomsten

gen.

komen de Amici regelmati g op

Daarnaast werden er nog an-

bezoek i n het

dere ontm oeti ngsmomenten in-

ze

huis voor de

‘Simeon
voor

en

Hanna’

feesten

ontspanni ngsm omenten

op vakant ie. Van 20 tot 24

voor

deze

zij n. Aan de ene kant de be-

waar

In 2012 gi ngen de Amici samen

verrij kend

delij ks samen voor aangepaste

ouderen

Vakantie 2012

bij drage

en
zor-

gelast in 2012 – atelier voor
moderne
atelier.

kunst

en

m uziek-
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Proj ectw erking en subsidies
In 2012 kon VZG vzw rekenen op proj ectsteun en subsi diesteun van verschillende instant ies. Hierbij
een samenvat ting van deze proj ecten.

Project st eunende inst ant ie: Koningin Pa ola St icht ing en BNP Par ibas Fort is Foundat ion
Tit e l van het project : Wij hebben el kaar nodig – vriendschap tussen j ong en oud
Toe ge kend bedrag: KPS: 7.000 €, BNP Pari bas Fortis Foundati on: 10. 000 €
Sa me nvat t ing va n het project : Dankzij deze hulp kon VVS in samenwer king met VZG vzw
vakanties aanbieden aan 240 kansarme kinderen en j ongeren, die anders niet op vakantie zouden
gaan. Kinderen van de Scholen van Vrede en de Friends gingen op vakanti e die in het teken stonden
van vriendschap t ussen j ong en oud.

Subsidieverst rekker: Toer isme V laandere n
Tit e l van het project : Vakanties voor kansarmen
Toe ge kend bedrag: 37.620 € (elk j aar anders, af hankelij k van de uit gaven voor de vakanties)
Sa me nvat t ing van het project : Vriendschap Zonder Grenzen ont vangt subsidies voor haar
vakanties met kansarmen. 75% van de kosten van het vervoer, verblij f (eten niet i nbegrepen),
animatie

en

verzekeri ng

w orden

gesubsidieerd.

Daarnaast

worden

ook

gedeel telij k

de

personeelskosten van de vereniging gesubsi dieerd.

Project st eunende inst ant ie: St ad Ant werpen
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Tit e l van het project : Ki nder- en j ongerenwerki ng
Toe ge kend bedrag: 54.500 €
Sa me nvat t ing van het project : VVS vzw is een zelfstandi ge convenanthouder met de Stad
Antwerpen betreffende ki nder- en j ongerenwerki ng. Ze heef t een j arenlange vaste convenant met
stij gende toelage die in 2012 54. 500 € bedroeg. Vanui t deze pot worden ook de niet gesubsi dieerde
kosten van de vakant ies van kinderen en j ongeren betaald. Deze samenwer king wordt door alle
partners ster k gewaar deerd.

Project st eunende inst ant ie: Prov incie Ant werpe n
Tit e l van het project : Ki nder- en j ongerenwerkig
Sa me nvat t ing van het project : In 2012, na een plaatsbezoek van een verantwoor delij ke
dienst hoof d van Provincie Antwerpen, kreeg VVS vzw een er kenning als provinciale j eugdwerki ng. Dat
betekent dat de organisatie i n 2013 een provinciale subsi die voor haar werkingskosten zal kunnen
aanvragen.

25

Financiële sit uatie
I nleiding
Vriendschap Zonder Grenzen heef t voornamelij k drie bronnen van inkomsten. Ze krij gt subsidie van
Toerisme Vlaanderen voor 75% van de kosten van verblij f, vervoer, animatie en verzekeri ng. De
resterende 25% en de kosten van de voeding blij ven ongesubsidieerd. De andere twee bronnen zij n
giften van stichtingen, organisaties en par ticulieren en de bij dragen van de kansarmen. Toch zij n deze
bedragen ont oereikend. De fi nanciele steun van VVS vzw (vooral voor de voedingskosten) blij ft
noodzakelij k. We houden met opzet de bij dragen van de deelnemers zo klein mogelij k zodat onze
vakanties ook voor de allerarmsten toegankelij k blij ven. Wij hopen dat Vriendschap Zonder Grenzen
binnenkort een volledi g zelfstandi ge vzw kan worden op financieel vlak.

Verdeling van de inkomsten

0%

Subsidie Toerisme Vlaanderen

Subsidies Provincies

32%

26

49%

Giften stichtingen en
organisaties
Bijdragen kansarmen

Andere financiële opbrengsten

16%
3%

I nkomst en

Bedra g ( €)

Percent age ( % )

37. 62 0,2 5

49

Subsidies Prov incies

2.1 84, 05

3

Gift en st icht inge n en
organisat ies

12. 72 5,6 0

16

Bijdra gen ka nsar men

24. 69 8,2 0

32

159 ,0 4

0

77.387,14

100

Subsidie Toer isme
Vlaa nderen

Andere fina ncie le
opbrengst en

Tot aal

Verdeling van de uitgaven

Vakanties kinderen
4%

Vakantie Friends

9%
28%

Vakanties Bejaarden
Jongerenreis Balkan

23%
Vakantie Mentaal Gehandicapten
10%

Reis Jongeren Krakow/Auschwitz

4%
8%

City Trip Rome Jongeren

14%

Andere kosten
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Uit gaven

Bedra g ( €)

Percent age ( % )

24. 23 1,5 5

28

8.4 01, 72

10

Vaka nt ie Be jaarden

12. 28 1,6 6

14

Jongerenre is Ba lkan

6.7 91, 52

8

Vaka nt ie Ment aa l
Geha ndica pt en

3.4 29, 83

4

20. 33 7,8 3
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Cit y Tr ip Rome Jongeren

7.3 97, 19

9

Andere kost en

3.5 51, 95

4

84.423,25

100

Vaka nt ies kinderen
Vaka nie Fr iends

Re is Jongeren Kra kow/
Auschw it z

Tot aal

Te ont t rekken aa n het result aat

9.0 36, 11

Orga nigram Sant’Egidio
Gemeenschap van Sant'Egidio
Juridische Stuctuur:
Kerkrechtelijke erkenning bij de Heilige Stoel als
internationale publieke lekenvereniging sinds 1986
Voorzitter: Marco Impagliazzo, Kerkelijk assistent: Mgr.
Matteo Zuppi
Raadslid Europa: Hilde Kieboom, Kerkelijk assistent
Benelux: E.H. Hendrik Hoet
Burgerrechtelijk feitelijke vereniging in Benelux
Doel: Beleving en verspreiding van de evangelische
geest van vriendschap met de armen en gebed
Budget: 100.000 € per jaar

Vereniging Voor
Solidariteit (VVS)
vzw

Vriendschap
Zonder Grenzen
(VZG) vzw

Juridische structuur:
Vereniging zonder
winstoogmerk sinds
1987

Juridische structuur:
Vereniging zonder
winstoogmerk sinds
2003

Voorzitter: Hilde
28
Kieboom
Doel: solidariteit met
de zwakken in Vlaanderen

Voorzitter: Pieter
Wieërs
Doel: vakanties voor
kansarmen

Budget: 800.000 €
per jaar
Uit: werkingskosten,
5,3 VTE
In: giften particulieren, stichtingen, bedrijven, acties, subsidies
Jaarlijkse audit door
Callens en C° - publicatie jaarrekening bij
donorinfo
Sinds 1999 fiscale
aftrekbaarheid

Budget: 100.000 €
per jaar
Uit: werkingskosten,
0,5 VTE
In: bijdragen,
subsidie Toerisme
Vlaanderen

Solidarités au
Pluriel (SAP) asbl
Juridische structuur:
Vereniging zonder
winstoogmerk sinds
2005
Voorzitter: François
Delooz
Doel: solidariteit met
zwakken in Franstalig
België
Budget: 100.000 € per
jaar
Uit: werkingskosten
In: giften particulieren,
acties
Jaarlijkse audit door
Callens en C° - publicatie jaarrekening bij
donorinfo
Sinds 2010 fiscale
aftrekbaarheid

Stichting Sant'Egidio
Juridische structuur:
Private stichting naar Belgisch
recht sinds 2006
Doel: beheer van steunfonds en
patrimonium
Dagelijks bestuur: Hilde Kieboom
- Eric Deckers -Olivier Lins

Viva Africa NGO
Juridische structuur:
Vereniging zonder
winstoogmerk sinds
2001
Voorzitter: Jan de
Volder
Doel: gezondheidszorg, vorming en
vrede in Afrika
Budget: 1.000.000 €
per jaar
Uit: projectpartners,
werkingskosten, 2
VTE,
In: giften stichtingen,
acties, subsidies
Jaarlijkse audit door
Callens en C° - publicatie jaarrekening bij
donorinfo
Sinds 2003 fiscale
aftrekbaarheid
Erkenning als NGO
bij het Belgische
Federale Ministerie
voor Ontwikkelingssamenwerking sinds
2005

Vrienden van
Betlehem vzw
Juridische structuur:
Vereniging zonder
winstoogmerk sinds
2000
Voorzitter: Jan De
Volder
Doel: verlenen van
onderdak aan armen in
Antwerpen
Budget: 100.000 € per
jaar
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