KIWANIS OOSTENDE ENSOR
Sociale projecten – 2009

1/

De Katrol

begeleidt kansarme kinderen

2.500 EURO

De Katrol richt zich op kansarme kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste en tweede
leerjaar.
De Katrol werd opgericht als nieuw project en moest een antwoord bieden op de vraag van veel
kwetsbare ouders: 'We willen dat onze kinderen het beter stellen dan ons en een diploma kan
daarbij helpen.’De Katrol wil kansarme kinderen kansrijker maken, de zelfredzaamheid bij de
ouders activeren en een studiecultuur installeren.
2/
Vrouwenwerking – De Dreve - Oase - Stiep 2.500 EURO
Centrum Algemeen Welzijnswerk & Jeugdzorg Middenkust vzw
Doelgroep
Alle vrouwen die dakloos/thuisloos zijn ( met of zonder kinderen)
Aanbod Bieden opvang en ondersteunen vrouwen in het zoeken naar een geschikte
woning. Helpen mee papieren in orde brengen. Speciale werking mbt
prostitutieproblematiek.

3/

BLOSO Kamp

2 kinderen in het

4/

Deelname Een Hart voor West Vlaanderen

paasverlof 2009
Kiwanis club Torhout-Houtland neemt de taak op zich om het Bloso-kamp te organiseren (18°editie),
waarin een 100-tal kinderen een fantastische, sportieve week bezorgd wordt ver van hun alledaagse
zorgen.
Het zijn kinderen met zorgen die mee gaan. We richten ons op kansarme kinderen die veelal uit
gebroken gezinnen komen of zelfs helemaal geen thuis meer hebben en opgevangen worden in een
opvangcentrum en zo goed als nooit eens kans hebben op een vakantie of een sportkamp.

( Project voor de jaren 2009 – 2010 – 2011 )

500 EURO in 2009

De Katrol : Mevr. Mieke Verhulst
CAW

: Dhr. Adelin Verslyppe

KIWANIS OOSTENDE ENSOR

Enkele van onze gerealiseerde
sociale doelen
- een meisje lijdend aan een zware spierziekte waarvoor
onze tussenkomst van €12.395.
- een kindje met een ernstige verlamming kon rekenen op
onze steun ten bedrage van € 7.436.
- Drie blindegeleide honden voor slechtzienden ten
bedrage van € 28.592 geschonken aan de
“Vrienden er Blinden” te Koksijde.
- Ook het welgekende werk Poverello kan rekenen op onze
medewerking.
- Verder sponsoren wij de watersportkampen van het
MPI De Haan.
-Aankoop van 2 strandjutters voor mindervaliden,
geschonken aan de stad Oostende. ± € 2.000.
- Slaapopvang voor kinderen in de sloppenwijken van
Rio De Janeiro

KIWANIS OOSTENDE ENSOR
Enkele van onze gerealiseerde
sociale doelen

- Special Olympics van Kiwanis België/Luxemburg.
- De psychotherapie voor vier kinderen, lijdend aan ADHD,
wordt door Kiwanis Oostende Ensor ten laste
genomen. ± € 11.500.
-De steun aan OASIS (centrum voor mishandelde vrouwen)
+ een actie voor schoolgerief voor hun kinderen
- Financiële steun voor 3 ALS-patienten voor elk € 1.860.
- Voor een persoon uit Jabbeke stortten we € 1.860 aan de
“Vrienden der Blinden” te Koksijde voor tussenkomst
van een blindegeleide hond.
- Make a wish (€1.250) (Vrijwilligerswerk) Zij bieden kinderen
tussen 3 en 18 jaar, die lijden aan een
levensbedreigende ziekte, de kans hun dierbaarste
wens uit te spreken.

KIWANIS OOSTENDE ENSOR
Enkele van onze gerealiseerde
sociale doelen
- Tanderuis (€1.250) Thuisbegeleidingsdienst voor personen
met autisme
- Kiwanispoppetjes (€ 2.600) Poppetjes waarop de
behandelende arts de ingreep of de ziekte aanduidt.
Kinderafdelingen ziekenhuizen Oostende
- Ziekenhuisclowns (€ 1.250) Clowns die het ziekenhuisverblijf
van de kinderen iets aangenamer proberen te
maken.
Kinderafdelingen ziekenhuizen Oostende
-Lichtbaken Oostende (€ 2.000) “Wat licht en warmte
brengen in de kille, sombere levensdagen van de
Oostendse minderbedeelden”

KIWANIS OOSTENDE ENSOR
Enkele van onze gerealiseerde
sociale doelen

-Heropbouw dorp Sri Lanka (€ 1.000) n.a.v. de Tsunami
(huizen, boten, ...)(voor de mevrouw uit Tremelo die in
verschillende reportages op televisie aan bod kwam)
-Speel-o-Theek
aangepast speelgoed voor mindervalide kinderen
- Ariannefonds
begeleiding van leukemie patiënten
- Het Greet Rouffaer Huis
opvangcentrum voor brandwonden patiënten --- Blindegeleide hond voor de Vrienden der Blinden te
Koksijde €10.000 (2007-2008)

Via activiteiten zoals deze avond
kunnen wij fondsen werven.
NAMENS AL DEZE MENSEN EN
ORGANISATIES, DANKEN WE JULLIE
VOOR UW STEUN.
ZONDER JULLIE WAS DIT NIET
MOGELIJK.

CHAMPAGNE ENSOR
VRAAG UW BESTELFORMULIER
VOOR DE FEESTDAGEN

CUVÉE PRESTIGE
CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS MARCEL VAUTRAIN
BRUT PREMIER CRU

€ 23 / fles
CHAMPAGNE ROSÉ
MARCEL VAUTRAIN PREMIER CRU

€ 25 / fles
Champagne Kiwanis Oostende Ensor
met eigen champagne capsule

Mail Van de: "Vrienden Der Blinden - Koksijde"
Datum: 19 januari 2009
Beste Kiwanis Ensor vrienden,
….
Als hoofdinstructeur en ook trotse baasje
van Ricky (geleidehond) kan ik jullie
Meedelen dat wij als duo al heel wat hartjes
sneller hebben doen slaan bij het geven van
ondertussen al een honderdtal demonstraties.
Het uitermate vriendelijke karakter,
en ingebouwde turbo maakt Ricky een ideale
en onvermoeibare geleidehond en
demonstratiehond.
Het afgelopen jaar mochten wij ongeveer
een 5000tal bezoekers ontvangen bij ons in
het centrum plus de tientallen demo's
buitenshuis hebben van hem een ware held
gemaakt.
Dit succes is ook aan jullie te danken.
….
vriendschappelijke groeten,
Kris

Blindegeleide hond voor de Vrienden der Blinden te Koksijde €10.000 (2007-2008)

Special Olympics
Deze bekende sportmanifestatie voor andersvalide kinderen wordt
georganiseerd door het district België-Luxemburg.
We hebben uw steun nodig om de 3000 atleten, 1000 begeleiders en
500 vrijwilligers de nodige infrastructuren, accommodatie
en steun te bieden.
"Special Olympics Belgium" spant zich in om, door middel van sport,
andersvaliden te helpen integreren en zich te overtreffen.

Kiwanis Pop
De Kiwanispop wordt gegeven aan kinderen die een medische
behandeling of een operatie moeten ondergaan.
Ze bevinden zich in een voor hen onbekende omgeving,
zijn bang voor wat hen te wachten staat of hebben behoefte
aan een speeltje om hun eventuele ziekenhuisverblijf aangenamer
te maken.
Aan de hand van de Kiwanispop wordt aan het kind getoond welke
ingreep ze moet ondergaan.

Een Hart voor West Vlaanderen

