
Ook u kan steunen

Anny zet zich met haar vereniging BiJeVa al jaren in voor kinderen uit gezinnen in
Vlaanderen die in armoede terecht zijn gekomen.Zij leeft eigenlijk om te delen met mensen

die het minder goed hebben.

Anny heeft genoegzegt ze en wil aanhaar leven watzin geven met sociaal engagement door
actieve betrokkenheid bij anderen in woorden, gevoelens en met belangeloze zorgen inzet.

Precies vanuit datbezigzijn met de realiteit en kwetsbaarheid van gezinnen met een te kleine
portemonnee wil ze in de hoofden en harten van de mensen duidelijk maken dat door te
weinig hebben, te weinig zijn ontstaat en dat dit samen leidt tot dikwijls er niet bij horen.
Vertrekkend vanuit dialoog met de ouders gaat ze met hun kinderen, en bijgestaan door een
ploeg frjne vrijwillig(st)ers, in de zomer en herfst telkens een wee§e op vakantie naar het
provinciaal domein'De Gavers' te Geraardsbergen.

Door de vele jaren dat ik haar project steun met een bezoek aan de kinderen in hun
vakantieverblijfjeugdherberg 't Schipken zie ikwaÍhaar inzet, volharding, steun van een

wijwilligersomkadering en donateurs betekent voor zij die geholpen worden. Die vakanties
zijn juist doordat ze in hun uitvoering deze drie krachtige veranderaars van situaties en
mensen uitstralen een heÍboom naar de inschakeling van kinderen en ouders.

Het verder positief bevestigen van de band tussen ouders en kinderen in het thuismilieu geeft
Anny vorÍn doorheen o.a. een ruime telefonische bereikbaarheid, vervolg huisbezoeken,
ondersteuning of bemiddeling in contacten met diensten of instellingen, het doorverwijzen of
'toeleiden' naar andere meer gespecialiseerde hulpverlening.
Zij vertelde mrj dat de ouders ook wagen om individuele emotionele ondersteuning,
bijvoorbeeld voor het verwerken van een moeilijk verleden, bij spanningen in de
partnerrelatie, directe ervaringen van uitsluiting, eerr stigmatiserend proces in relatie tot of
ondoorzichtige, radicale ingrepen door de welzijnszorg. Daarnaast kunnen de vragen ook
meer onmiddellijke dienstverlening betreffen, zoals gebrek aan voeding de laatste week van
de maand, vgrvangen van versleten kleding en schoeisel, in sommige gevallen voor vervoer
zorgen, wijwilligers inschakelen voor een herstelling of helpen brj een verhuis.
De rrraag naar die ondersteuning is groot op momenten dat andere diensten niet meer
bereikbaar njn,inhet weekend, 's avonds.

Het siert haar dat ze er zoyeel moeite voor doet. Ik steun haar project 'BiJeVa' dan ook zeer
graag door te blijven een bezoek te brengen aan de kinderen op de vakantieplek.
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