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Beste vrienden,
Na enige tijd te blinken in afwezig zijn, ben ik hier weer om jullie van harte te verwelkomen
in deze nieuwe versie van Ons Hartekind.
Om mee te gaan in de huidige tendensen van de media, gaan we over tot een
maandelijkse nieuwsbrief die weliswaar korter zal zijn, doch even informatief en met een
gedeelde focus “wij als” of “onze” hartekinderen.
Bij deze een warme oproep om aub een mailtje te sturen naar info@hartekinderen.be
indien jullie recentelijk je mailadres hebt gewijzigd. Of indien jullie deze nieuwsbrief per
post hebben gekregen en deze toch liever in jullie mailbox zien verschijnen.
Ik wil oprecht mijn excuses aanbieden voor de afwezigheid in het verleden jaar, we
engageren ons hierbij wel degelijk om jullie niet meer zolang te laten wachten !!!
40 jaar heeft onze vereniging zich ingezet om samen met jullie ouders en wij als
hartekinderen info te delen. Momenten te creëren waar we onze zorgen en vragen konden
bespreken met vrienden, die samen een draagvlak ontwikkelen waarin we ons herkennen
en het ‘samen’ gevoel ontdekken. Ik ben dan ook enorm fier om onze vereniging door dit
feestjaar te mogen loodsen, en wil jullie nu reeds uitnodigen op ons Feestweekend 30
september/ 1 oktober waar we dit draagvlak kunnen en mogen koesteren op een originele
en heel feestelijke manier.
Er rest me nu enkel mijn collegae van de Raad van Bestuur enorm te danken voor hun
nooit tanende inzet en doorzetting om dit te verwezenlijken. Tevens wil ik ook van de
gelegenheid gebruik maken om Didier en Peter te danken voor hun immense inzet vorige
jaren als lid van de RVB en Didier als persoonlijke mentor, steun en penningmeester !
Willem

Visie 2017 "40 jaar Hartekinderen vzw"
Heel graag en met een redelijke portie terechte trots wil ik jullie allemaal een kijk geven op
onze activiteiten voor het feestjaar !!!
Zoals je zal kunnen zien zijn op sommige activiteiten reeds data geplakt opdat je ze zeker
al in de agenda kan plaatsen.
We zouden dit jaar echt enorm graag zien dat jullie allemaal massaal aanwezig zijn op
deze evenementen.
Weet dat ze met veel zorg zijn uitgekozen en met enorm veel energie worden voorbereid.
* Algemene vergadering (29/3)
* De Paasactie : Voor de goede en echte chocolade komt zelfs de paashaas bij ons
bestellen. (was zeer geslaagde actie)
* Het jaarlijkse sportkamp 02/04 - 05/04 (de afwezigen hadden ongelijk)
> Welverdiende vakantie.
> “Hartelijk weekend” : FEESTWEEKEND 40j Hartekinderen vzw
Zaterdag: info over onderwerpen rond medische, psychologische en sociale onderwerpen.
Zondag: activiteiten in middeleeuwse stijl
Verdere info volgt natuurlijk doch hou dit weekend zeker vrij in jullie agenda 30/9-01/10
> Centerparcs: Samen gezellig ontspannen.
>“Hartereizigers” Opnieuw op stap naar ons heus kamp voor 6 tot 18 jarigen.
> Algemene vergadering
Wij hopen oprecht om jullie allemaal te mogen leren kennen op een van deze activiteiten
en kijken er naar uit om samen met jullie van deze feesteditie te kunnen genieten.
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De Raad Van Bestuur: Koen,Veerle, Liesbeth, Hemme, Luc, Joris en Willem

Project de LIEving
Dankzij onze gift aan UZG/UZL (2016) konden de mensen van de LIEving (UZGent) een
mooie upgrade doen van het spelmateriaal.
Ook in UZLeuven heeft men deze schenking geïnvesteerd in de wachtruimten voor onze
hartekinderen. (info volgt)

Beste Willem,
In bijlage kunt u de oplijsting vinden van wat we met de schenking van Hartekinderen vzw allemaal
gekocht hebben, alsook de foto die vrijdag getrokken werd.
Wij hebben er naar gestreefd om zoveel mogelijk ecologisch speelgoed aan te kopen (veel houten
materiaal, etc).
Nog eens hartelijk dank voor de schenking, de brussen zullen er veel plezier aan beleven!

Vriendelijke groeten,

Marie Vandevenne
Pedagogisch medewerker deLIEving

Wil je deze nieuwsbrief rechtstreeks in je mailbox ontvangen schrijf je in op info@hartekinderen.be
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