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International Children’s Care België 
 

“Een familie – niet voor even -  
maar voor het leven!” 

 

Plannen & Projecten ICC 2015 
 

 

 
 

 ONZE MISSIE: ICC WIL WEES- EN VERLATEN KINDEREN KANSEN EN 
MOGELIJKHEDEN BIEDEN OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN. 

 
 

International Children’s Care heeft 23 projecten in 17 landen, waarvan vanuit België 4 
landen worden ondersteund, en zorgt voor ruim 800 wees- en verlaten kinderen. 
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Persoonlijk woord 
 

Beste vriend(in) van ICC, 
 

“Een familie – niet voor even – maar voor het leven!” Deze slogan werd 5 jaar 
geleden voorgesteld aan jullie, onze sponsors en donateurs. Men zegt vaak, waarom het wiel 
uitvinden en iets zoeken wat al jarenlang bestaat en vandaag nog zeer actueel kan zijn. 
Daarom willen we na 5 jaar deze slogan nog eens, figuurlijk, vanonder het stof halen: 

“Een familie – niet voor even – maar voor het leven!” 
Hoe belangrijk is het niet om tot een familie te kunnen behoren die van je houdt en waar je 
steeds kan op steunen, je leven lang. 
Dit is ook van het uiterste belang voor onze 800 kinderen verdeeld over onze 23 projecten in 
17 landen. Dit zijn kinderen die geen ouders en / of familie meer hebben en er alleen 
voorstaan. Kinderen die ook vaak verlaten zijn door hun ouders en / of familie. Kinderen die 
getraumatiseerd zijn door het feit dat zij door iedereen worden verstoten. Kinderen die in 
hun jonge leven reeds verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. 
Voor deze kinderen is het dan ook belangrijk dat zij tot een familie mogen en kunnen 
behoren – niet voor even – maar voor het leven! 
Het is dan ook dankzij jullie, onze sponsors en donateurs, dat wij iets kunnen betekenen voor 
deze kinderen, in het bijzonder de projecten in Congo, de Dominicaanse Republiek, 
Guatemala en Roemenië die wij vanuit België ondersteunen. 
 

Met het thema “Een familie – niet voor even – maar voor het leven!” willen wij 
samen met u dit jaar weer een verschil maken in het leven van verweesde en in de steek 
gelaten kinderen. 
Onze aandacht dit jaar gaat vooral naar Congo waar de nood steeds het grootst is. 
 

Nieuws, heet van de naald, is ons bekendgemaakt, dat de mensen in Congo een moeilijke tijd 
tegemoet gaan. In Goma, Bukavu, Beni, Kinshasa en vele andere steden van de 
Democratische Republiek Congo staken de mensen, steken zij auto’s en huizen in brand van 
politici en plunderen zij vele winkels van buitenlanders. 
Reden van dit alles is dat het Congolese volk niet wil dat de grondwet gewijzigd wordt. 
President Kabila wil deze veranderen om nog langer aan de macht te kunnen blijven, maar 
het volk wil dat Kabila vertrekt. De politie doet interventies met traangas en er zijn reeds vele 
doden gerapporteerd. Er is ook geen internet- en telefoonverbinding. 
Het is dan ook belangrijk dat wij de mensen in Congo in onze gebeden gedenken en ook ons 
project in het bijzonder. 
 

In dit boekje kunt u lezen welke doelen wij in 2014 met uw hulp hebben kunnen realiseren 
en krijgt u een overzicht van de plannen in 2015. 
Namens alle kinderen en ICC hoop ik van harte dat u ook dit jaar weer uw steun zult 
verlenen. 
 

Zoals ieder jaar staan we voor een grote uitdaging. Ik wil u daarom óók uitdagen om eens te 
kijken wat u nog extra voor ICC kunt doen. Wanneer u zich bij één van onze programma’s 
wilt aansluiten, vul dan de bon in, die u terugvindt op bladzijde 26 van dit boekje. 
 

Graag wil ik u alvast bedanken voor uw steun. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

Ronny Van Dessel 
Maart 2015 
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Projecten gerealiseerd in 2014 
 

Steun van ICC projecten  
Jaarlijks ondersteunen wij vanuit België de kinderdorpen van ICC. In 2014 haalden 
wij, samen met de steun van ADRA België voor Guatemala, ieder kwartaal een 
gemiddeld bedrag (sponsorgelden) van ± € 5.265 op. Dit voor de projecten in 
Guatemala, de Dominicaanse Republiek, Roemenië en Congo. 
Rechtzetting cijfers vorig jaar: Vorig jaar werd per vergissing het totaalbedrag 
vermeld voor een jaar ipv. het bedrag per kwartaal. In 2013 werd gemiddeld per 
kwartaal een bedrag van ± € 4.800 opgehaald. Dit betekent een lichte verhoging 
voor 2014 tegenover het jaar 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorgprogramma Congo 
 

ICC België ondersteunt sinds 2008 het ICC “ Patmos” kinderdorp in Congo. 
De ± 150 kinderen die in Patmos wonen zijn door de oorlog alleen achtergebleven. 
In het kinderdorp worden ze liefdevol opgevangen en hebben ze een relatief veilig 
onderkomen. 
 
Het zorgprogramma van ICC is meer dan de kinderen voorzien van voedsel. 
Met de verworven  fondsen kunnen de kinderen naar school, zodat ze later: 
 
1 in hun eigen onderhoud kunnen voorzien (doorbreekt de cirkel van armoede), 
2 ze medische zorg en geschikte kleding en schoeisel ontvangen (lichamelijke 

bescherming verkleint de kans op sterfte), 
3 en drie gezonde maaltijden per dag krijgen (vergroot de weerstand en beperkt de 

kans op ziekte). 
 
Eén van de speerpunten van ICC is om de kinderdorpen op weg te helpen 
zelfredzaam te worden . Binnen elk kinderdorp zijn diverse projecten opgezet om 
dit te realiseren zoals bv. een bakkerij in Roemenië, een ananasplantage (voor 
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verkoop) in Guatemala. In Congo is er o.a. een kleermakerij om inkomsten te 
genereren en uitgaven te beperken (kinderen dragen zelfgemaakte kleding). 
 
Elke maand heeft het Kinderdorp ± € 19.000,00 nodig om voor haar kinderen te 
zorgen. Dit bedrag houdt in: Voeding, onderdak, kleding, scholing, medische 

zorgen waar nodig en salarissen personeel kinderdorp. 
 

 
 

Voor € 125,00 per maand krijgt een kind 
op Patmos drie gezonde maaltijden per 
dag, een dak boven het hoofd,  
kan het naar school en ontvangt -
wanneer nodig- medische zorg. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Activiteiten georganiseerd en Donaties ontvangen 
t.b.v. het ‘Zorgprogramma’ 
 
 
Wafelverkoop 2014 
Voor de 6de maal op rij werd een wafelverkoop 
georganiseerd door één van onze trouwe vrijwilligers, 
Tommy Pootemans: winst ± € 1.200,00.  
Zoals ieder jaar brengt Tommy de wafels weer aan de man, 
samen met zijn echtgenote Ilse. 



 

 

 
5 

Spaghetti à volonté 
 

DRUK, DRUK, DRUK … dit is wel het minste 
wat we kunnen zeggen van het 8ste ICC 
Spaghettifestijn. Voor de eerste maal dit jaar 
week ICC uit van het wijkzaaltje ‘Oefenplein’ naar 
de ‘Ontmoetingsplaats De Ploan’ en werd het 
festijn op één avond 
georganiseerd. Tot onze grote verbazing hebben 
er zich 174 mensen ingeschreven 
tegenover 139 inschrijvingen verdeeld over 2 
dagen het jaar voordien. Daarom deze 
gevleugelde woorden DRUK, DRUK, DRUK. 
Naast onze vaste mensen die jaarlijks meehelpen 
om alles in goede banen te leiden, 
mochten we dit jaar ook op de steun rekenen van 
enkele van onze sponsors die hebben 
meegeholpen om van deze avond een succes te 
maken. 
Omdat dit het eerste jaar was in zulk een grote zaal en het onverwacht aantal 
inschrijvingen, verliep alles misschien niet zo vlot en kunnen we hieruit alleen maar 
leren om het volgend jaar terug even goed te doen zoals de voorgaande jaren. 
Dankzij de generositeit van verschillende handelaars in Mechelen en daarbuiten, 
konden we wederom een tombola organiseren. Deze tombola heeft een aardig bedrag 
van € 630 opgeleverd. Een nieuwe inbreng dit jaar was een deurprijs. 
Iedereen mocht een formuliertje invullen en aan de kassa deponeren en daaruit werd 
een uiteindelijke winnaar voor deze deurprijs getrokken. 
De gelukkige winnares was Trees Teugels, die een waardebon van € 125 mocht 
ontvangen van parfumerie Ega in Genk (Winterslagstraat 20 b4, 3600 Genk). 
Voor volgend jaar mogen we al een mooie prijs verwachten, wat dit zal zijn moet 
uiteraard nog een verrassing blijven. 
De netto opbrengst voor deze avond bedroeg € 2.350. 
 

Via deze weg willen wij ook nog 2 bijzondere 
mensen figuurlijk in de bloemetjes zetten, nl. Wim 
en Carmen. Wim is 8 jaar lang onze vast kok 
geweest op deze activiteit. Zoals velen onder jullie 
weten zijn Wim en Carmen in december 2013 naar 
Frankrijk verhuisd. Omdat het te zwaar wordt voor 
hen, hebben ze besloten om te stoppen. Beiden 
hebben zich jarenlang belangeloos ingezet voor het 
werk van ICC België en zijn we hen daar ook zeer 
dankbaar voor. 
 
Dit betekent dat ICC België op zoek moest naar een 
nieuwe kok, en dit is reeds gelukt. De menu zal er 
dit jaar enigszins anders gaan uitzien, wat er zal 
geserveerd worden is nog een verrassing. Wat we 
reeds wel kunnen meegeven is, dat het geen 
spaghetti meer zal zijn. We moeten dus ook op zoek 
naar een nieuwe benaming van ons jaarlijks 
eetfestijn. 

 

Datum eetfestijn 2015: Zaterdag, 28 november en zondag, 29 november. 
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Links: Linda Flies en echtgenoot 
 
Rechts: Priscilla De Becker 
 en echtgenoot 
 

Nieuwe sponsors in 2014 en 
vrijwillige helpers van ICC. 

Trees Teugels: Winnares van de 
deurprijs – Waardebon € 125,00 
van parfumerie EGA in Genk. 
 
Jos Van den Bosch: Voorzitter ICC 
België vzw 



 

 

 
7 

Vrijwilligersteam 
Spaghettifestijn 2014 

Families Denteneer en 
Van Accolijen, 2 families ieder 

jaar trouw op post! 

Carmen & Wim 
Bedankt voor 8 jaar lang steun 

en toeverlaat aan deze 
activiteit! 
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MET DANK AAN DE SPONSORS VAN HET 
ICC SPAGHETTIFESTIJN 2014 
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ICC-QUIZ 2014 
We zijn ondertussen al aan de 5e editie aanbeland van onze KWISTERMEE-quiz. Deze keer 
vond de editie plaats op vrijdag, 25 april. Nieuwe locatie was de zaal van ‘Ontmoetingsplaats 
De Ploan’ in Mechelen, een 150 tal meter voorbij de oude locatie. 
23 quizploegen hadden zich ingeschreven, en op 1 na kwamen ze zich allemaal aanmelden op 
de avond zelf. De opbouw van onze quiz begint stilaan vaste vorm te kregen. Naast een viertal 
themarondes die allemaal gelinkt waren aan een decennium (jaren 70, 80,90 ,00 tot nu) 
waren er ook een zestal tussenrondes. We begonnen met de aperitiefronde waarbij 
geluidsfragmenten moesten gelinkt worden aan foto’s, daarna kwam de jingleronde waarbij 
tien tv-tunes herkend moesten worden. Vervolgens hadden we nog de videoronde, waarbij we 
tien fragmenten zagen die aan 1 algemeen thema gelinkt werden. Voorts was er nog de 
alfabetronde, de muziekronde & als slotronde de foto/raadselronde die dit jaar als thema het 
WK voetbal had. 
Tijdens de pauze was er nog een mooie tombola met schitterende prijzen, waaronder twee 
hoofdprijzen, een Rodania horloge twv € 139 en een Espressomachine twv € 150. Het waren 
twee gelukkige mensen die hiermee aan de haal gingen. Na een goeie drie en half uur quizzen, 
was het eindresultaat bekend. De prijswinnaars zijn in het vet aangeduid. 
 
1) De puntenkakkers 183 
2) Quo Non Ascendum 180 (+ consumptieprijs!) 
3) ZVK Olga 179 
4) T'is gebeurd 179 
5) Single Malt 176 
6) De Zwarte Schapen 176 
7) Brainstorm 174 
8) De Priapi 170 
9) Mjolnir 169 
10) Pikuurtje 164 
11) The Tinderbirds 161 
12) Unusquizque 160 
13) Solar Dynamics Observatory 159 
14) Giraffes and Monstertrucks 157 
15) De mannen weten het beter 156 
16) The Gang Bang 153 
17) Kwoudaketwist 152 
18) The Female Brain 141 
19) De karmelieten 137 
20) Great minds think alike 135 
21) The unforgettables 113 
22) Cartouchkes 103 
 
Opbrengst van de quiz gaat ook dit jaar integraal naar ons project in Congo. Dit jaar hebben 
we het mooie bedrag van € 1015 verzameld. 
 

Tommy Pootemans 
 
In 2015 zal er uitzonderlijk geen quiz georganiseerd worden, omwille van o.a. de geboorte van 
het eerste kindje van Tommy en Ilse. Nogmaals van harte gefeliciteerd Tommy en Ilse! 
In 2016 is Tommy wederom van de partij om een goede quiz in elkaar te steken en te 
organiseren. 
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Individuele Giften 2014 
Naast deze activiteiten zijn er ook nog individuele giften voor Congo 
binnengekomen met een totaal bedrag van € 1.933,60. 
 
 
Subsidies 2014 
Dankzij een gift van €2.500,00 van ADRA België vzw en een subsidie van de stad 
Mechelen voor een bedrag van € 1.301,00 en een subsidie van de gemeente 
Kapelle o/d Bos van € 700,00, werd het bedrag van € 10.000,00 ruim 
overtroffen. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
12 

 

Leerlingen Sjabi zamelen met voettocht 30.000 euro in 
 
Zo’n 2.000 leerlingen van de verschillende campussen 
van het Sint Jan-Berchmansinstituut (SJABI) in 
Puurs trokken vrijdag, 4 april hun wandelschoenen 
aan voor de 39ste editie van de Vastenvoettocht. 
Die tocht is een jaarlijkse traditie van de school, waarbij 
iedereen van kleuter tot het secundaire onderwijs zijn 
beste beentje voorzet om geld in te zamelen 

voor goede doelen. Een 
voettocht van 
15 kilometer door Klein-
Brabant werd uitgestippeld. 
Voor de kleinsten werd de tocht 
iets ingekort. Alle leerlingen 
lieten zich voor 
hun inspanning sponsoren, en 
zo werd het 
indrukwekkende bedrag van 
maar liefst 
30.000 euro ingezameld. 

Dit geld werd rechtstreeks geschonken aan 
15 projecten uit de derde wereld, die werden 
geselecteerd uit voorstellen van de leerlingen 
en leerkrachten. ICC België ontving 2.000 
euro, waarvoor onze oprechte dank. 
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ING SOLIDARITY AWARD 
 

Op 5 februari 2015 ontving ICC België een 
uitnodiging van de bank ING voor de 

prijsuitreiking van de 2de ING 
SOLIDARITY AWARD. 

In november van vorig jaar mochten 
vzw’s in België een projectvoorstel 
indienen dat gejureerd zou worden door 

een 7-koppige jury, waaronder ook de 
CEO van ING, de heer Rik Vandenberghe. 

Geldprijzen van € 2.500 - € 4.000 - € 6.000 
en € 10.000 konden verdiend worden. Naast het 

indienen van een projectvoorstel, wat ICC België 
heeft gedaan, mochten de organisaties ook een e-mailcampagne opstarten, waarbij per 
provincie 5 organisaties nog eens € 1.000 konden winnen. De organisatie met de meeste 
stemmen achter haar naam ontving dit geldbedrag. De e-mailcampagne voor ICC België 
was niet zo succesvol, maar in de loop van januari ontving ICC België wel een uitnodiging 
om naar het hoofdkantoor van ING Brussel te komen, omdat zij bij de 62 geselecteerde 
organisaties was die één van de grotere geldprijzen kon winnen. 

Op 5 februari 2015 zijn Jos Van den Bosch en Ronny Van Dessel naar Brussel gegaan en 
werden ontvangen op een receptie, gevolgd door de plechtige prijsuitreiking. In 4 
categorieën werden per categorie steeds 3 geldprijzen van € 2.500 tot € 6.000 uitgereikt. 
In de categorie ‘Grote organisaties in België, werkzaam in het buitenland’, werd ICC 
België door de jury als 3de verkozen en mocht Ronny Van Dessel uit de handen van de 
CEO, Rik Vandenberghe, een cheque van € 2.500 ontvangen. Op het einde werden ook 
nog 3 hoofdprijzen van elk € 10.000 overhandigd aan 3 organisaties die in het bijzonder 
het hart hebben geraakt van de jury. 

Na afloop van deze plechtige prijsuitreiking werd iedereen uitgenodigd voor een ‘Walking 
Diner’ met lekkere hapjes. 

550 organisaties hadden zich 
voor deze 2de ING 
SOLIDARITY AWARD 
ingeschreven en 155 
organisaties werden op de 
prijsuitreiking 
uitgenodigd. Wij zijn er 
zonder enige 
verwachting naar toe 
gegaan, en waren blij 
verrast met een cheque 
naar huis te mogen komen. 
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Overzicht van de gestorte gelden aan de projecten 
 

Subsidie stad Mechelen 

Via de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Mechelen (GRO..M) en de 
Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Kapelle o/d Bos (GROS) kon ICC 
België terug een subsidie aanvragen bij de stad Mechelen en de gemeente Kapelle o/d 
Bos. De subsidie werd aangevraagd voor het ‘Zorgprogramma Congo’. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Jaar 2014 – Project Congo - € 1.301,00 (Mechelen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaar 2014 – Project Congo - € 700,00 (Kapelle o/d Bos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2015 zal wederom een aanvraag tot subsidie ingediend worden bij de stad Mechelen en 
de gemeente Kapelle o/d Bos voor ons project in Congo. 
 
 

Fondsen ter beschikking gekomen voor de projecten 

 
Dominicaanse Republiek – Socio-Educatief Project 2014: € 4.037,89 
Ann Peremans Fonds: € 120,00 
 
Guatemala – Training & Capacity Building 2014 via ADRA België vzw: ± € 7.500,00 
Ann Peremans Fonds: € 120,00 
 
 
Congo – Socio-Educatief Project 2014: € 3.385,00 
Congo – Ann Peremans Fonds: € 1.140,87 
Congo – Zorgprogramma 2014: € 8.499,00 
Congo – Zorgprogramma 2014: Gift ADRA België: € 2.500,00 
 
 
Roemenië – Socio-Educatief Project 2014: € 3.256,04 
Giften Educatief Project 2014: € 200,00 
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Plannen voor 2015 
 

ICC 
“Een familie – niet voor even - maar voor het leven!” 

 

Informatie geven over voortgang projecten (nieuwsbrief, website, 
persoonlijk contact)  
ICC vindt het uitermate belangrijk om donateurs, (kind)sponsors, bedrijven, 
subsidieverleners en de directe omgeving op de hoogte te houden.  
Door middel van persoonlijk contact, een e-mail nieuwsbrief, een jaarlijks overzicht met 
de doelen (dit boekje dus) en een up to date website probeert ICC zo transparant mogelijk 
te zijn. 
Kindsponsors houden wij op de hoogte door hen minstens 2 keer per jaar een update toe 
te sturen van hun sponsorkind. 
 
Mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen  
Particulieren die graag hun tijd en talent willen inzetten voor een goed doel kunnen bij 
ICC terecht om vrijwilligerswerk te doen. ICC België is vooral op zoek naar mensen die 
ICC willen bekendmaken in hun buurt, bij familie, vrienden, buren, kennissen, collega’s, 
enz. … Ook zoeken wij vrijwilligers die bereid zijn om zelf een activiteit te organiseren 
voor ons project in Congo (‘Zorgprogramma’ voor Congo). Dit uiteraard met de 
ondersteuning van het plaatselijke kantoor in Mechelen. 
 
Steun van ICC projecten  

In 2015 willen wij de projecten die België financieel helpt: Guatemala, Dominicaanse 
Republiek, Roemenië en Congo, met € 20.000,00 op jaarbasis gaan ondersteunen, dit 
ook met de hulp en bijdrage van ADRA België. Deze gelden zijn voor o.a.: dagelijkse 
voeding, scholing, kleding, betaling van personeel (zoals huisouders, directie, medici, 
beveiliging), energie- en kantoorkosten. Wij zijn heel blij met al onze vaste donateurs en 
kindsponsors die het mogelijk maken om deze kosten te dekken. Het is iedere maand 
weer een probleem om te voorzien in de maandelijkse lasten. Vooral in de landen waar 

wij actief zijn hebben we te maken met stijgende prijzen door o.a. inflatie. 
 

Nog nodig: Kindsponsors en donateurs, die 
ons maandelijks willen steunen. Een garantie 
om onze kinderen een goede toekomst te 
bieden is dat wij 
iedere maand 
voldoende 
financiële 
middelen hebben. 
Ons doel is om 
tegen eind 2015 
nog 10 kind-
sponsors te 
kunnen 
vinden. Kan U ons helpen?! 
 
 

Overal in de wereld 
zijn er kinderen in 
nood die onze hulp 
kunnen gebruiken. 

 
 
 

Het kan door het 
sponsoren van een 
meisje of jongen. 
Vul de bon in op 

pagina 22 
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‘Zorgprogramma’ voor Congo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Steun het ICC Kinderdorp in Congo 

 
 

Net zoals vorig jaar wil ICC België € 10.000,00 voor het ‘Zorgprogramma’ van ons 
project in Congo ophalen d.m.v. het organiseren van verschillende activiteiten, het 
ontvangen van subsidies en het ontvangen van individuele giften. Wil u ook uw 
steentje bijdragen d.m.v. een storting of d.m.v. het organiseren van een activiteit 
voor dit project? 
 

ICC België vzw 
Sijsjesstraat 26 
2800 Mechelen 
(015)20 01 49 – 0499/71 98 78 
Ronny.van.dessel1@telenet.be 
Rekeningnummer met IBAN: BE53 7342 0009 6053 – BIC: KREDBEBB 
Mededeling: “Zorgprogramma voor Congo” 

mailto:Ronny.Van.Dessel1@telenet.be
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ICC Congo Update 
 

150 kinderen  

8 universiteitsstudenten  

8 huizen / 11 families 

 

Communicatie is zeer moeilijk tussen dit project en de buitenwereld. Wanneer men 
probeert te bellen met het project, worden de telefoongesprekken abrupt afgebroken door 
de slechte telefoon- en internetverbindingen. Het is moeilijk om de zaken die moeten 
besproken worden in één gesprek te beëindigen. 

E-mail communicatie is ook vaak een uitdaging wanneer 
er belangrijke zaken moeten behandeld worden. Er is 

niets beter dan persoonlijke communicatie. 

Er is een nieuwe verantwoordelijke aangesteld 
voor het departement kinderwelzijn. Zij vervult 
haar taken uitstekend. De kinderen ondervinden 

vele positieve veranderingen en dit waarschijnlijk 
ook door de aanwezigheid van een psycholoog die 

samenwerkt met de verantwoordelijke voor het 
departement van kinderwelzijn. 

Een groot aantal van de kinderen zit in de middelbare school wat een verhoging van de 
schoolkosten heeft teweeggebracht. Zij werken volgens de Europese onderwijsstijl waar 
studenten zich beginnen te specialiseren in een vakgebied waarin zij willen verdergaan 

aan de universiteit. Ons project kan niet alle 
studiedoorstromingen op de campusschool aanbieden, 

dus gaan sommige van onze studenten naar andere 
scholen om hun studies verder te zetten. Fondsen 

voor onderwijs zijn dan ook één van de grootste 
noden van dit project.  

Désiré, de project administrator, moedigt de 
kinderen aan om voor verschillende specialisaties 

te studeren zodat zij, wanneer zij dit wensen, zich 
kunnen inzetten in ons programma. 

De bouw van de middelbare school zal opgestart 
worden. Een bijkomend bedrag van 

€ 16.176,00 is nodig om dit belangrijke project af te ronden.  

De werken aan huis nr. 9 zijn bijna beëindigd, zodat de nieuwe kinderen een huis hebben 
om in te wonen.  

Het Patmos Kinderdorp heeft ook nood aan een huis voor het personeel. De huidige 
faciliteiten voldoen niet meer. 
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Eén van de mogelijkheden om onze doelen te bereiken is kindsponsoring. 
Nog veel van onze kinderen in Congo hebben nood aan kindsponsors! 
Wanneer u ons op deze manier wilt ondersteunen, vul dan onderstaande bon in. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

JA, IK WIL EEN KIND SPONSOREN EN GEEF HEM/HAAR EEN MENSWAARDIG BESTAAN! 
 
IK WIL GRAAG EEN KIND FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VOOR HET ONDERSTAANDE BEDRAG: 
 0  € 20,00 PER MAAND 
 0  € 30,00 PER MAAND 
 0  € 40,00 PER MAAND 
 0  ANDERS, NAMELIJK € _________________ PER MAAND/KWARTAAL/JAAR* 
 
IK ZOU GRAAG EEN JONGEN/MEISJE* UIT HET LAND: 
 
 0  ROEMENIE 
 0  DOMINICAANSE REPUBLIEK 
 0  CONGO 
 0  GUATEMALA 
 
WILLEN SPONSOREN. 
 
ACHTERNAAM                      * M/V 

VOORNAAM  

ADRES  

POSTCODE/PLAATS  

TELEFOONNUMMER  

E-MAIL  

DATUM  

HANDTEKENING  

* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS 

 
U kunt dit formulier sturen naar: ICC – België vzw 

T.a.v. Ronny Van Dessel 
Sijsjesstraat 26 
2800 MECHELEN 
 

Of via email ronny.van.dessel1@telenet.be of telefoon (015)20 01 49 of via het invulformulier op onze 
website: www.icc-belgie.org 
 
 

In 2014 mochten we 7 nieuwe kindsponsors verwelkomen! 
 

mailto:ronny.van.dessel1@telenet.be
http://www.icc-belgie.org/


 

 

 
23 

 
 
 
 
 

Vrijwilligers 
ICC beschikt over een klein team van vrijwilligers die 
zich ten volle inzetten voor het werk voor de vele 
wees- en verlaten kinderen. Iets wat zij met hart en 
ziel doen! Naast deze kleine groep kunnen we ook 
steeds rekenen op extra vrijwilligers die graag mee 
de handen uit de mouwen steken om te helpen bij 
bepaalde evenementen. Enkele van onze vaste 
vrijwilligers zijn nog steeds jong van hart, maar het 
lichaam wil niet altijd meer mee. 
 
Wil u graag ons team versterken, neem dan gerust 
contact op met Ronny Van Dessel via 
ronny.van.dessel1@telenet.be of (015)20 01 49. 
 

 
 

mailto:ronny.van.dessel1@telenet.be
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Wij zijn dus op zoek naar jonge en dynamische vrijwilligers die bereid zijn 
om ons mee te helpen tijdens onze activiteiten en ook eigen nieuwe en frisse 
ideeën aan te leveren. Ook minder jonge vrijwilligers, jong van hart, zijn 
steeds welkom. Ook zijn we op zoek naar mensen die in hun woonomgeving af en toe 
folders willen verspreiden en het werk van ICC willen bekendmaken en naar mensen die 
één of andere activiteit willen organiseren. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mail (ronny.van.dessel1@telenet.be) 
of bel (015)20 01 49. 

 
 

mailto:ronny.van.dessel1@telenet.be
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Verschillende programma’s 
 

ICC heeft enkele sponsorprogramma’s. Wij hopen, dat in het volgende overzicht er een 
mogelijkheid zit, die bij u persoonlijk past. 
 
 

Kindsponsoring 

Vanaf € 20,00 per maand kunt u bij ICC een kind sponsoren. Met deze bijdrage geeft u 
een kind een kans op een beter en menswaardiger bestaan. Daarnaast krijgt het wees- 0f 
verlaten kind er een familielid bij. En dit geeft hen zoveel hoop in hun zware leven. 
Het formulier om een kindsponsoring aan te gaan vindt u terug op pagina 22. 
 
 

One Church One Child 

Bent u lid van een kerkgemeente dan is het “One Church One Child” programma 
misschien een leuk idee. De naam zegt het eigenlijk al. Met uw kerk geeft u een wees- of 
verlaten kind weer hoop op de toekomst. 
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JA, IK WIL GRAAG INFORMATIE ONTVANGEN OVER HET ICC PROGRAMMA-ONDERDEEL:  
0 KINDSPONSORING 
0 ONE CHURCH ONE CHILD 
0 ZELFREDZAAMHEIDPROJECTEN 
 

ACHTERNAAM                       M/V* 

VOORNAAM  

ADRES  

POSTCODE/PLAATS  

TELEFOONNUMMER  

E-MAIL  

(POST)BANKREKENING  

DATUM  

HANDTEKENING  

 

* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS 
U KUNT DIT FORMULIER STUREN NAAR:  
 

ICC – BELGIË VZW, SIJSJESSTRAAT 26, 2800 MECHELEN, T.A.V. RONNY VAN DESSEL 
 

Heeft uzelf  een leuk idee voor het organiseren van 
een activiteit, suggesties zijn steeds welkom! 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

ICC Nieuwsbrief per e-mail 

Wil u graag nieuws ontvangen over onze activiteiten en 
nieuws van onze projecten, dan kan u uw e-mailadres 

doorgeven via ronny.van.dessel1@telenet.be 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ronny.van.dessel1@telenet.be
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Overal in de wereld 
zijn er kinderen in 
nood die onze hulp 
kunnen gebruiken. 

 
 
 

Het kan door het 
sponsoren van een 
meisje of jongen. 
Vul de bon in op 

pagina 22 


