
 

Ooh-Kaa-Haa-nieuws 

‘Als het leven je laat 
struikelen, maak er dan 
een salto van!’ 

 

Ons Kinderhuis 

Erfstraat 10 

B-3600 Genk 

 

Giften aan Ons Kinderhuis zijn in België 
fiscaal aftrekbaar. 

Schenk je op jaarbasis meer dan 40 euro aan 
Ons Kinderhuis, dan heb je recht op een 

fiscaal attest. 
 

VANUIT BELGIË 

IBAN BE66 0682 5222 1043 

(BIC GKCCBEBB) 
 

VANUIT NEDERLAND 

IBAN NL 63 INGB 0000 7825 49 

(BIC INGBNL2A) 
 

Steunen kan ook door een online aankoop 
via www.trooper.be of de facebookpagina: 
Whydonate. Hoe dat werkt vind je terug op 

www.kinderhuis.net/meedoen. 
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V.U. Ons Kinderhuis vzw  
Mevr. Sylvie Van Vugt  

 
Wenst u in de toekomst onze nieuwsbrief 

digitaal te ontvangen? Dan kan dit via het scannen 
van de onderstaande QR-code. 

 

 

Beste lezers, 

Hierbij ontvangt u de 
herfsteditie van onze periodieke 
nieuwsbrief met wederom 
interessante nieuwtjes uit onze 
organisatie. De zomer is stilaan op 
zijn eind en wij bereiden ons voor 
op een ander seizoen. Nog even 
genietend van de zon, hopend op 
een Indian Summer met al zijn 
kleuren en geuren kijken wij met 
plezier terug op de voorbije 
maanden. 

Ik wil zelf niet te veel aan het 
woord zijn in deze editie. Ik ga de 
foto’s en teksten voor zichzelf 
laten spreken. 

Veel leesplezier, 

Sylvie Van Vugt 
 

http://www.trooper.be/
http://www.kinderhuis.net/meedoen
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WE VRAGEN OM TE BIDDEN VOOR: 

 
Een veilig plekje achter de schoolbanken 
voor onze jongeren. 
 
Een leerrijke stage voor alle stagiair(e)s die 
ons komen versterken.  
 
Rust en stabiliteit voor de gezinnen die we 
begeleiden.  
 
De nieuwe jongeren die we mogen 
verwelkomen, dat ook zij hun plekje hier 
mogen vinden.  

 

 
 

                                                 
 
 
 
 
 

 

  
 
   Proficiat Irena! 
  

We nemen afscheid van: 
Kimberly (begeleider Regenboog)  

Irena (logistiek Regenboog) 

 

We verwelkomen: 
Petronella (managementassistent) 

Michel (logistiek Regenboog) 

 

Nieuwe contracten: 
Judith (begeleider Regenboog) 

Lene (begeleider Kruispunt) 

 

 

 WIST-JE-DAT 

 Een jongere uit de Route vakantiewerk 
gedaan heeft als logistiek medewerker 
in de Regenboog 

 92% Van de jongeren in de Route zich 
deze zomer hebben ingezet in het 
jeugdwerk of een studentenjob hadden 

 We dit schooljaar maar liefst 18 
stagiair(e)s mogen verwachten  

 De Regenboog het jongste team is 
met een gemiddelde leeftijd van 32 
jaar 

 De Route volop bezig is met het 
plannen van hun weekendje weg in 
november 

 We in Ons Kinderhuis jongeren 
hebben met bakken vol talent 

Ook de werknemers 
van DSM willen we 
bedanken voor het 
schenken van sport 
en cultuurpassen. 
Onze jongeren 
hebben hier erg van 
genoten! 

 

Verblijven in de schaduw van het kruis 
met alle kennis van wel duizend talen, 

waaruit ik het mooiste woord kon halen, 
dat ooit een mens hier heeft vernomen. 
Dan zou het uit mijn hart gaan stromen 

Als een woord van dank, een warm gebed, 
voor immer, in mijn hart, voor Hem gezet, 
Mijn schuilplaats, toevlucht en mijn thuis. 

 
~ Ludo Deraeve 

LEEFGROEPVAKANTIE 

Boomhut 

“We zijn op vakantie geweest bij Koos Konijn 
en hebben veel nieuwe dingen ontdekt  
zoals: gocarten, paardrijden en waterfietsen!  
We hebben er enorm van genoten.” 

Regenboog 

                       “Samen een nachtdropping doen  
en genieten van de sterrenregen,  

was een erg mooi groepsmoment!” 

 

 

Kruispunt 

“We vonden leefgroepvakantie heel fijn,  
vooral tijdens de eetmomenten  
hebben we hard moeten lachen!” 

“Het was een 
leuke ervaring, ik 

was wel snel 
geïrriteerd als ik 
net gedweild had 

en er iemand 
door liep. Ik vind 

het fijn dat ik 
deze kans 

gekregen heb en 
zou het zeker 

nog eens doen!” 
O. 

 
“Ik heb deze 

tekening gemaakt 
omdat ik graag 

teken. Als ik 
kwaad ben dan 
teken ik vaak 

omdat het me op 
andere gedachten 

brengt.” D. 

DANK 

Onlangs hebben wij 
maar liefst 11 fietsen 
gekregen. Bedankt 
aan iedereen die er 
een geschonken 
heeft! Ondertussen 
zijn ze ook allemaal 
in orde gemaakt en 
kunnen ze gebruikt 
worden door onze 
jongeren! 

,  

 
Deze zomer hebben onze jongeren een 
rijkelijke vakantie invulling gehad dankzij 
de aangeboden activiteiten van Stad 
Genk: sportquest, perron 13, Overkop en 
de lokale speelpleinwerkingen. Ook van 
de fijne Akindo kampen hebben ze 
kunnen genieten! Bedankt aan iedereen 
die zich ervoor in zet om dit mogelijk te 
maken.  

 


