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Beste donateur(s),
Alles vertrekt bij onze donateurs die onze aanpak van armoede verzachten en veerkracht versterken mogelijk maken.
Minderjarige kinderen uit tientallen gezinnen die in armoede moeten leven in Vlaanderen kunnen rekenen op BiJeVa
vzw mede dankzij jouw medewerking. Je was daarbij betrokken door aan BiJeVa vzw een gift, aangegeven op het
fiscaalattest dat als bijlage is toegevoegd, over te maken.
Jouw gift werd naar noodzaak 100% besteed aan 1 of meer activiteiten en initiatieven hierna genoemd onder hoofdstuk
‘WERKING 2019’. Niet 1euro daarvan ging naar onze basiswerking of de continuïteitsreserve. Onze basiswerking wordt
betaald met sponsorgeld en de na gefinancierde subsidie. Onze continuïteitsreserve wordt op peil gehouden met
overschoten daarvan en andere extra na gefinancierde tegemoetkomingen van diensten of instellingen. Dat kan omdat
wij de basiswerking onder de 15% v/d totale bestedingen houden door geen ruimten te huren noch lonen te betalen.
Gefeliciteerd, jij steunde je naasten dicht bij huis door te geven aan een burgerinitiatief van super gewone maar
gepassioneerde vrijwilligers. Je solidariteit vinden zij die geholpen worden en wij hartverwarmend.
Mensen die in armoede leven moeten ons laagdrempelig kunnen contacteren. Voor ouders die ons willen bereiken
houden wij het simpel en kosteloos: het sms’je ‘Anny bel mij’ naar 0499 24 54 36 volstaat. Onze activiteiten en
ondersteuningsservices thuis bij de ouder(s), dienen ook zeer laagdrempelig te blijven. Verder vragen wij alleen een
laagdrempelige deelnemersbijdrage van €25/kind per weekje vakantie in het binnenland, €60/kind voor 2 weken
zomervakantie en €12/kind voor 1 week kerstvakantie in Nederland. Al de rest van de services en activiteiten bieden wij
gratis aan, met telkens inbegrip van thuis bezorgen of ophalen en terugbrengen. Onze jaarlijkse overheidssubsidie is
slechts €7.500 (max). Dus je gift is voor ons en onze BiJeVa-kinderen goud waard.
Na grondige controle v/d FOD Belastingen werd onze erkenning voor fiscale attesten uit te reiken verlengd tot 2026.
Onze samenwerking waarderen wij zeer en bieden je graag deze terugkoppeling aan.

WERKING 2019
Vrij spel, begeleid samen spelen in groepjes in niveaus, geleid demonstratiespel in grote groep, roetsjen in Gaversbad
en swingen zorgden op onze zomervakantie voor een weekje speelplezier bij vijfennegentig kinderen (6 – 13jr.).
Drieëntwintig vrijwillig(st)ers, waaronder vijf die 12 jaar terug als kind deelnamen, zorgden ervoor dat die kinderen zich
geen zorgen hoefden te maken. Van de vijf ervaringsdeskundige aspirant-begeleid(st)ers zijn sinds 2017 er twee
inmiddels volwaardig begeleidster - een beeldverslag-. Zo goed als aansluitend gingen 66 kinderen 2 weken op vakantie
bij een gastgezin in Nederland voor een laagdrempelige deelnamebijdrage van €60/kind. En 18 kinderen gingen met
kerst 10 dagen voor €12/kind terug naar hun gastgezin. Om nog meer erbij te horen in de samenleving organiseerden
we 4 daguitstappen: Planckendael, Pairi Daiza, Bellewaerde en een dagje erop uit in een oldtimer te Waregem.
In onze educa container werd er geknutseld in al zijn aspecten. Bovendien leerden heel wat kinderen er ook
computeren en brachten zo hun Lego-bouwsels tot leven. Meer motoren, sensoren en aansluitingsaccessoires

werden aangekocht om het verzinnen, ontdekken en maken nog boeiender te maken.
De container is niet enkel de thuis niet aanwezige hobbykamer maar tevens de ontmoetingsplaats v/d vakantiemaatjes.
Ouders konden in de educa container een workshop volgen over hoe azijn + soda in te zetten zijn als onderhoudsproduct voor een prijs die heel wat lager is dan de kostprijs van de commerciële onderhoudsproducten.
Vanaf 3 september zijn we in de educa container zonnestroom gaan gebruiken. Zeer belangrijk voor het bestendigen
van de bezigheden in de educa container. De totale opbrengst op 31.12.2019 was 1,012 MWh- een beeldverslag- .
Afgelopen 22 december gaven we een sinterklaas-, kerst- en nieuwjaarsfeest. Een thema-activiteit waarop 105
kinderen uit 4 EURpaletten speelgoed hun goesting mochten kiezen. De kerstman gaf hen een goed gevulde snoepzak een beeldverslag -.
Aan hierboven staande blauwe teksten zijn (beeld)verslagen gekoppeld via webadressen. Om deze te kunnen activeren is deze brief online te lezen.
Dat kan je als volgt: type www.bijeva.be in internetbrowser, aan de linker zijkant v/d openingspagina die verschijnt klik je op MISSCHIEN ZOEK
JE…, op het openschuivend vak klik je bovenaan op ‘Terugkoppeling werking 19’. Op het inlogformulier volgend wachtwoord invullen: donat@bijev
( is hoofd-lettergevoelig) en daarna op OK klikken. Volg daarna de verdere richtlijnen bij het invullen van je naam en klik tot slot op verzenden!
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Tussen kerst en nieuwjaar brachten we naar 110 gezinnen een pakket samengesteld uit droge pasta, granen, kruiden,
koekjes, oliën, conserven, melk en frisdrank.
De doorlopende ondersteuning die wij aan gezinnen gaven was erg groot en divers: 1.086 onmiddellijke
dienstverleningen (veel pakketten verse groenten, vlees, fruit en vervangen versleten kledij en schoeisel) en 2.219
andere services gespreid over meerdere lokale regio’s, - een overzicht -.
Alweer heeft de pers ons rijkelijk onder de aandacht gebracht - persverslagen -.

WERKING 2020
Omvat hoofdzakelijk:
• het bestendigen van: de binnen- en buitenlandse vakantiewerking; de daguitstappen; de activiteiten
in onze educacontainer; het sinterklaas-, kerst- en nieuwjaarsfeest en natuurlijk de doorlopende
services in gezinnen met kinderen;
• het uitbreiden van ecologische workshops in de educacontainer;
• het starten in februari van gesprekken met een paar vrijwillig(st)ers uit West-Vlaanderen rond het
opzetten van een tweede BiJeVa-vestigingsplaats;
• voorbereiden om vanaf 2022 de zonnestroom v/d zonnevolger te bufferen in een batterij systeem.
Als de toenemende knelpunten en kopzorgen bij de gezinnen met niet al te veel meer tijd en energie gaan
lopen hopen we ook af en toe een activiteit in de educa container te live streamen.
Meer centen nodig
We zijn in 2019 gestart met pakketten van verse groenten, vlees en fruit te brengen naar gezinnen met
kinderen die dat het hardst nodig hebben. Maar eigenlijk hebben al onze gezinnen regelmatig zo’n pakket
nodig. Als we dat willen realiseren heeft BiJeVa vzw bijkomende financiële steun nodig. We zouden per 4
maanden 15.000 euro extra moeten ophalen (45.000 euro extra op jaarbasis). We hebben buiten onze
bezielster geen vrijwilligers in huis bekwaam om via netwerking geld op te halen. Hopelijk vinden we dit jaar
tijd om de al lang bekend gemaakte crowddonation.be website te maken en online te zetten. BiJeVa bekend
maken bij familie, vrienden en collega’s kan ook helpen natuurlijk. Of voor een verjaardagsfeest je gasten
verzoeken rechtstreeks een gift te doen naar BiJeVa i.p.v. een cadeau mee te brengen.
Bestendigen en verbeteren. Zo luidt samenvattend de uitspraak als het gaat om de informele manier waarop
wij ons moeten bewegen op het leefveld van gezinnen geconfronteerd met verwarring en stress, en die we
niet verantwoordelijk* achten voor de armoede situatie die er is ontstaan. Dat kan je volgen op mijn
facebook pagina https://www.facebook.com/BiJeVa onder de rubriek BIJEVA! Achter De SCHERMEN!
en op https://www.bijeva.be en op https://www.facebook.com/BiJeVa.vzw/ (de officiële facebook opgezet
en onderhouden door BiJeVa vzw).
Het burgerinitiatief BiJeVa is duurzaam omdat BiJeVa geworteld is bij de armen en daar de ‘goede dingen’
doet. Wij hopen jou met al dat mogelijk maken in 2019 geraakt te hebben om onze initiatieven te willen
verduurzamen door ook in 2020 een gift te doen. Je meeleven tonen met steun die ertoe doet siert je als
mens, 2020 keer dankjewel.
Bij voorbaat dank voor te nemen moeite
Met hartelijke groet,

Anny De Windt
Bezielster BiJeVa vzw
*echtscheiding, ziekte, verlies van werk, faillissement, ouders met een handicap, laag geschoold …
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