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We hebben het kamp ‘BEAUFORT’
genoemd. Verwijzend naar de
kracht en de schoonheid van de
jeugd. Maar ook naar de
windkracht en de zee, waar het
avontuur zou plaatsvinden.

Habbekrats neemt kinderen
uit de Vesderdorpen mee op
het BeauFort kamp aan zee !
‘Cool! De Zee!’, riepen de kinderen van uit
het raam van de bus toen ze aankwamen in
de Panne.
Voor velen was het de eerste kennismaking
met de zee, maar voor iedereen was dit
het begin van een groots avontuur.
Het idee werd geboren toen op 14 en 15
juli van dit jaar het hele land in angst
toekeek hoe de rivieren in de provincie Luik
de dorpen en steden opslokten.
De beelden van ingestorte huizen en
wanhopige mensen lieten niemand
onberoerd. Evenals de reddingsoperaties
die snel na de ramp de solidariteit tussen
de mensen illustreerden.
Bij Habbekrats borrelde meteen de vraag
op: ‘Wat met de kinderen?’.

In de krokus- of herfstvakantie organiseren
we traditioneel een groots avontuur voor
een gemengde groep Belgische kinderen,
over de taalgrenzen heen. We konden deze
periode reserveren om de kinderen uit de
dorpen rond Verviers in het zonnetje te
zetten.
Zo kwam het dat twee
Habbekratsbegeleiders in oktober in het
dorpje Ensival langs de Vesder arriveerden
en een kop koffie kregen aangeboden in de
tent van het Rode Kruis waar mensen tot
op vandaag verzamelen voor een ogenblik
warmte en vriendschap.

Ons werk op de frontlijn van het
jeugdwelzijnswerk confronteert ons in de
huidige Corona-tijden elk moment met de
zware mentale last die kinderen moeten
dragen. Laat staan dat men dan ook nog
eens getroffen wordt door een natuurramp.

Les Petits Sapins
de Waterloo

De mensen langs de Vesder
hadden de boodschap van
Habbekrats heel snel begrepen en
wezen families aan met kinderen
tussen 7 en 14 jaar die echt nood
hadden aan een stevige portie
gezonde veerkracht.
Toen we de tweede dag
terugkeerden naar de tent was de
jongerengroep al voltallig en
wisten we dat we een maand later
dertig kinderen zouden
begeleiden langs de hele
Belgische kustlijn. Van De Panne
tot Knokke.

Pakkende
getuigenissen

Beaufort was op dat moment al
geslaagd!

“Nogmaals bedankt voor onze kinderen!
Zulke mooie momenten die ze nooit zullen
vergeten. Bedankt Chris en alle
begeleiders, 1000 kusjes!"

>>

“Ze zijn zo opgetogen over de voorbije
week. Het heeft hun zoveel deugd
gedaan. Bedankt ook voor alle waarden
die jullie hen deze week hebben
meegegeven…”

We hebben het
kamp ‘BeauFort’
genoemd.
Verwijzend naar de
kracht en de
schoonheid van de
jeugd. Maar ook
naar de windkracht
en de zee, waar
het avontuur zou
plaatsvinden.

“Ze hebben zoveel geleerd. Ik ben zeer
diep getroffen door uw initiatief. Ik
verheug me er al op om je terug te zien..."
‘Dag Chris,hopelijk gaat alles goed met
jou. Ik hou er aan je te bedanken omdat je
mijn dochters hebt uitgenodigd op een
vakantie aan zee. Ze hadden echt nood
aan amusement!
Ik weet niet hoe ik je kan bedanken, ik
heb het financieel zo moeilijk om mijn
dochters een vakantie aan te bieden.
Heel veel respect en een dikke merci voor
uw inzet! “

Ons steunen

3
Tombola
2021

3

4

De krant van de Federatie Abbé Froidure oktober

- december 2021

EDITO
Beste lezers en sympathisanten van de
Federatie Froidure,
In het december nummer van vorig jaar
schreef ik :
2020 was in vele opzichten een rampjaar.
Het is jammer, maar ook nu moet ik schrijven:
2021 was in vele opzichten een rampjaar.
De vierde Corona golf duwt ons met de neus
op de feiten : het virus laat zich niet zomaar
verslaan. Het treft nu ook volop de jongeren in
de scholen, bij hun jeugdbeweging, in de
voorziening waar ze verblijven… Onze
kinderen, die in een warm nest wonen en goed
omringd zijn, kunnen het soms maar moeilijk
aan, wat dan gezegd van de jongeren die niet
meer thuis kunnen of mogen wonen. Voor hen
is het dubbel zo moeilijk. Gelukkig blijven
onze directies en hun medewerkers al het
mogelijke en zelfs het onmogelijke doen om
een glimlach te toveren bij het kind dat hen is
toevertrouwd, zelfs als – en dat leest U in het
verhaal van Les Petits Sapins de Waterloo –
de helft van hen zelf ziek of in quarantaine is.
En wat te denken over de ramp die Wallonië
zo hard getroffen heeft! Talloze, meestal
minderbedeelde kinderen en hun families gaan
er een heel koude en vochtige winter
tegemoet.
Bij zoveel tegenspoed komt gelukkig ook het
mooie in de mens naar voor, en is er veel
solidariteit. Hartverwarmend is het verhaal
over het BeauFort kamp van Habbekrats met
kinderen uit de getroffen Vesdervallei. 'On
s’est amusé comme des fous, ça a été génial'
vertelde één van de kinderen op VTM.
Bedankt aan elk van onze voorzieningen voor
hun niet aflatende inzet en hun warm hart.
Dank ook aan U, aan allen die ons dit jaar
reeds gesteund hebben, en een warme oproep
aan hen die het nog overwegen !
Zorg goed voor mekaar en laten we hopen op
een beter 2022.
In naam van alle medewerkers van onze
instellingen, en vooral in naam van alle
kinderen die we dankzij jullie steun kunnen
opvangen, wensen we U een Zalig Kerstfeest,
en een Gelukkig Nieuwjaar !
Johan Christiaens,
Secretaris-generaal

lees verder over BeauFort...
De Rijkdom van de Zee
Koning Leopold I stond er
onbewogen bij toen een bende
gelukkige kinderen langs zijn
bronzen benen het strand van
De Panne opliepen en meteen van
de zee wilden ‘proeven’.
Daarmee was de trend van het kamp
meteen gezet. Dit zou een heerlijk
jongerenavontuur worden, waar de
kinderen zich volledig konden
uitleven
Niet zo heel veel later werden er al
nieuwe, sterke vriendschapsbanden
gesloten en tegen de avond zat de
bende als één grote groep vrienden
op het schip waar we de hele week
zouden verblijven.
Het kamp was goed gestart.
’s Anderendaags werden we gewekt
door krijsende meeuwen, zoals je
dat enkel aan de zee kan horen.
Iedereen genoot van wat extra tijd in
de kajuit om te luisteren naar het
kabbelende water, het geluid van de
zee.
We zouden vandaag de kust en haar
bewoners verder verkennen,
dus trokken we erop uit in
Nieuwpoort, in het spoor van de
vissers. De kinderen proefden verse
garnalen, zagen hoe de vissers hun
buit van de nacht aan wal brachten
en gingen zelf krabben vangen op
de pier.
’s Avonds gingen de jongeren als
volleerde koks aan de slag en even
later genoot iedereen van een
heerlijke bouillabaisse en de rijkdom
van de zee.
De mama’s en de papa’s
‘Organiseren jullie niets voor de
mama’s?’ vroeg een mama die de
winter moet doorkomen met haar
gezin in een caravan langs de
Vesder.
Tja… we zijn natuurlijk een
jeugdwerking, maar tegelijkertijd ook

een warme, sociale organisatie. We
zouden er even over nadenken.
Maar toen op woensdag 3 november
de ouders van de kinderen, na een
lange treinrit vanaf Verviers, werden
verwelkomd in ons Huis aan Zee op
de Zeedijk van Oostende, bleek dat
we er heel goed aan hadden gedaan
om een warme bezoekdag te
organiseren bij Habbekrats aan Zee.
Terwijl hun kinderen zich uitleefden
op het strand en het Zeeheldenplein,
genoten de ouders zichtbaar van
het feit dat bekwame mensen
aandachtig naar hun verhaal
luisterden bij koffie en taart.
Voor velen van hen was dit het
eerste echt warme, onbezorgde
moment waarvan ze konden
genieten. Voor iedereen was het een
verrassing om aan het einde van de
dag letterlijk in de bloemetjes te
worden gezet!

‘We Laten je Niet Los’ stond er op
ieder doosje, waarmee we ons direct
engageerden om de kinderen die we
deze week in ons hart hadden
gesloten, ook in de toekomst op te
nemen in de warme wereld van
Habbekrats.
Toen we enkele uren later weer bij
de Roodkruistent in Ensival
arriveerden, wisten we dat deze
kinderen zouden meebouwen aan
een nieuwe toekomst voor hun
dorp…
Chris Van Lysebetten, Algemeen
Coördinator Habbekrats
Fotografie Karel Cromheecke ©
Habbekrats 11/2021
MEER INFO:
Habbekrats vzw
uit@habbekrats.be
www.habbekrats.be

De Schat van Kapitein Beaufort
Omdat Habbekrats alles graag
samenvat in één groots
Heldenverhaal, waren de kinderen de
hele week op zoek naar de Schat
van Kapitein Beaufort, van wie men
in de Panne een fles met boodschap
in zee had gevonden.
De zoektocht naar die schat stuurde
ons verder richting Knokke,
helemaal tot in het Zwin.
De kinderen verzamelden in de door
de zon verwarmde duinen en gingen
op zoek naar de verloren schat in
één van de mooiste natuurgebieden
van ons land.
Toen de vreugdekreten weerklonken
was het zover.
Een grote, houten kist werd
opgegraven en door de kinderen
meegedragen naar een rustige
plaats op het strand.
Toen de zware kist werd
opengemaakt en er voor ieder kind
een geschenk tevoorschijn kwam,
was het tijd geworden om afscheid
te nemen.

'Organiseren jullie
niets voor de
mama's?' vroeg een
mama die met
haar gezin de
winter moet
doorkomen in een
caravan langs de
Vesder.
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Een portret van Les
Petits Sapins de
Waterloo...

Wie zijn wij ?
De vzw Les Petits Sapins de
Waterloo is een Residentiële
Voorziening in de Jeugdhulp,
opgericht in 1982.
Les Petits Sapins de Waterloo is
erkend om 15 kinderen van 3 tot
18 jaar op te vangen op verzoek
van de diensten voor jeugdhulp,
de diensten voor gerechtelijke
bescherming of de
jeugdrechtbanken van Nijvel en
Brussel na het in gebreke blijven
van de ouders (alcoholisme,
psychiatrische problemen van de
ouders, etc...).
Haar missie is kinderen op te
vangen met het oog op hun reintegratie in hun gezin van
herkomst. Om ze een pauze te
geven, tijd om op adem te
komen.
Het team bestaat uit een
directeur en zijn secretariaat,
psychologen, opvoeders en

onderhoudspersoneel. Het werkt
in wezen volgens het model van
de systemische aanpak. Elk kind
wordt bij aankomst onder de
hoede genomen van een
opvoeder die binnen de instelling
garant staat voor het kind.
Voor elk kind wordt een
individueel pedagogisch project
opgesteld rekening houdend met
de sociale en gezinssituatie, en
de reden voor zijn of haar
opvang. Dit project wordt
verschillende keren per jaar
opnieuw geëvalueerd.
Ook de gezinnen van herkomst
worden door een gezinswerker
onder hun hoede genomen, om te
proberen de re-integratie van het
kind in zijn gezin van herkomst
mogelijk te maken. Wanneer reintegratie mogelijk is, wordt een
follow-up uitgevoerd door de
gezinswerker en door de voor het
kind verantwoordelijke opvoeder.
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In gevallen waarin re-integratie
niet mogelijk is, wordt gezorgd
dat het kind gedurende de
weekends en een deel van de
vakanties terecht kan bij een
pleeggezin.
De vzw Les Petits Sapins de
Waterloo wordt ondersteund door
de Franse Gemeenschap en door
de Federatie Froidure, via
dewelke U giften kan overmaken.
>>

Haar missie is
kinderen op te
vangen met het
oog op hun
re-integratie
in hun gezin van
herkomst.

LAATSTE DAGEN OM UW KANS TE WAGEN !
VAN DE KLEINE DENNEN

2021
KRABBEN &
WINNEN!
Een kind liefhebben
en opvangen kost
minder dan een
gevangenis bouwen ...

WAARDE

€1250

1 REIS

Edouard Froidure

NAAR KEUZE

1 CITY-TRIP
WAARDE

€500

NAAR KEUZE

1 GESCHENKBON FNAC/VANDEN BORRE
1 GESCHENKBON COLRUYT
1 GESCHENKBON IKEA
WAARDE

€250

€250

€250

NAAR KEUZE

1 GESCHENKBON FNAC/VANDEN BORRE
1 GESCHENKBON COLRUYT
1 GESCHENKBON IKEA
WAARDE

€25

1 keukenschort / 1 keukenhanddoek /
1 RFID sleutel / kaartzakje /
1 RFID kaartbeschermer / 1 CD

€25

€25

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

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
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Woordje van de directrice...
Zoals bij ieder van ons, heeft onze
voorziening ook te lijden onder de
pandemie die de wereld treft. Het beheer
van deze crisis, zowel op het niveau van
de zorg voor de kinderen en de jongeren,
als op het niveau van het team, is
uitputtend.
Deze vierde golf treft ons hard omdat ze
toeslaat in de scholen, zodat elke week
één van onze kinderen in quarantaine
moet, wat niet gemakkelijk is wanneer
men in gemeenschap leeft. Om nog maar
te zwijgen van de afwezigheid van het
personeel, dat voor het merendeel zelf
jonge kinderen heeft en voortdurend wordt
geconfronteerd met PCR-tests.
Dit is de dagelijkse realiteit: vorige week
waren vijf volwassenen in quarantaine op
een team van een dozijn mensen, dus het

is niet moeilijk uit te tellen … we werken
twee keer zo hard zonder echt het einde
ervan te zien.
Maar Les Petits Sapins de Waterloo
blijven op koers en de projecten volgen
mekaar op.
In 2021 is de verouderde elektrische
installatie helemaal vernieuwd : een groot
en duur project, maar gelukkig konden we
rekenen op onze donateurs zoals onder
andere de Federatie Froidure.

Ook ons busje had het einde van zijn
levensduur bereikt en werd vervangen
door een prachtige nieuwe Kangoo
dankzij de tussenkomst van opnieuw de
Federatie Froidure, de F.E.L.D.-stichting
en het United Fund. De kinderen en de
begeleiders zijn opgetogen en hoeven
niet langer bang te zijn voor pannes
tijdens één van de ritjes!
De kinderen groeien op, elke dag is een
nieuwe stap, de tieners zoeken hun
plaats en bereiden hun toekomst voor.
Bij Les Petits Sapins zorgen de jongeren,
zodra ze 12 jaar zijn en naar het
secundair onderwijs gaan, zelf voor hun
was, hun kledingbudget, het openbaar
vervoer of de bereiding van een maaltijd,
en dit alles onder begeleiding van de
voor hun verantwoordelijke opvoeder.
Zij krijgen een smartphone als symbool
van de overgang van de kindertijd naar
adolescentie, en zij kijken allen uit naar
dit voorrecht van de “groten”!
Rond de leeftijd van 16-17 jaar kiezen
sommigen van hen ervoor de instelling te
verlaten om zich bij een tehuis voor
tieners te voegen. In het verleden verliep
deze wissel vlot door de bevoegde
voorzieningen te bezoeken en, naar
gelang van hun behoeften, er de meest
geschikte uit te kiezen, maar dat is
vandaag de dag niet meer het geval.
Het zijn de verschillende diensten die de
jongeren plaatsen die "recht" hebben op
een plaats en de jongeren op een
wachtlijst zetten. De jongere zelf heeft
dus geen keuze meer ( bijvoorbeeld om
dichter bij zijn school te zijn ) tenzij hij
zijn beurt laat voorbij gaan.
Dit is comfortabeler voor de diensten,
maar je kan je afvragen of het in het

belang van de jongere is?
We moeten ons aanpassen...
Het gaat goed met Les Petits Sapins de
Waterloo, het personeel is gemotiveerd
en bekommerd, de kinderen lachen veel
en de tieners staan altijd te popelen om
nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Ze kijken met vertrouwen naar de
toekomst en dat is het belangrijkste voor
ons.
Dominique Verweire,
directrice
Les Petits Sapins de Waterloo asbl
35 Chaussée de Tervuren
1410 Waterloo
02 354 00 03
https://www.petitssapinsdewaterloo.be
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Beste wensen
en bedankt
voor jouw steun!
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