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Beste wensen…

Valérie, Geert, Steffan, Walter en Carlo
wensen jullie voor het nieuwe jaar:
Tijd om van de kleine dingen te genieten
Rust om stil te staan bij mooie momenten
Sterkte om tegenslagen te overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is te kleuren
Een glimlach om elke dag mee te beginnen

Fijne feestdagen!

Karandache – oktober-november-december 2018 – p. 3

Reis kinderen 2019
Verder in deze Karandache zal je de inschrijvingsformulieren vinden voor de reis van de kinderen
2019.
Mogen we u vragen om de formulieren ten laatste op 15/1/2019 op te sturen naar het
secretariaat?
We moeten alle formulieren tijdig in Gomel krijgen om er zeker van te zijn dat alles tijdig klaar
komt. En die formulieren komen van bij jullie…
Opgelet: we vragen u ieder jaar deze formulieren volledig ingevuld op te sturen, dit om met
zekerheid te weten dat u het gastkind terug uitnodigt, en om met een volledig dossier naar
Vreemdelingenzaken te kunnen gaan. Vorig jaar hebben we verschillende malen moeten
aandringen om ieders papieren te kunnen vervolledigen, wat ons onnodige mails en telefoontjes
kost.

We hebben dit jaar geprobeerd om het u nog gemakkelijker te maken:
Wie het formuliertje uit de vorige Karandache heeft ingevuld, met daarop wie komt in
2019, zal in het midden van de Karandache een los blad vinden met daarop het reeds
ingevulde inschrijvingsformulier. Enkel nog eens nazien, een handtekening er op, en
terugsturen met de post OF (gescand) PER MAIL.
We hebben geen apart formulier meer voor de 18+. U gebruikt gewoon het standaard-formulier
voor alle kinderen.

Bewijzen van Goed Gedrag en Zeden model 2
Je hebt nog even tijd om die binnen te sturen.
Voor de kinderen onder de 18 is een bewijs van GGZ Model 2 noodzakelijk. Voor de 18+ is het een
bewijs van GGZ model 1 (dat de gemeente meestal kan afleveren) voldoende. Probeer om ten
laatste op 1 april de papieren in uw bezit te hebben, dat geeft ons de mogelijkheid om alles heel
vroeg in gang te zetten.
We moeten daarna nog eens naar Vreemdelingenzaken, alles moet in Belarus geraken, en
Koepalinka moet dan nog naar Minsk….

Voor de 18+:
Vanaf 1 januari mag u reeds de tenlastenemingen aanvragen bij uw gemeente. Hou ondertussen
ook uw loonfiches bij, want die van de laatste drie maanden hebben we zeker nodig. De papieren
van Vreemdelingenzaken moeten in ons bezit zijn op 28 februari. Wacht dus niet te lang, want
Vreemdelingenzaken heeft momenteel zeker 4 weken nodig om uw dossier te behandelen.
De procedure blijft dezelfde:
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-

-

-

Haal in het gemeentehuis een formulier voor tenlasteneming op, en vul alles nauwkeurig
in. Probeer de naam, adres, geboortedatum en paspoortnummer zo correct mogelijk te
noteren. (Wanneer er gevraagd wordt bij welk consulaat de visumaanvraag zal worden
ingediend: het is de Duitse ambassade in Minsk, Belarus). (OPGELET: in de nieuwe
instructies aan de gemeentes staat duidelijk vermeld dat de formulieren recto-verso
moeten afgedrukt zijn! Vreemdelingenzaken aanvaardt geen formulieren meer die niet zo
zijn, let daar op!)
Voeg daarbij:
o Uitnodiging in het Duits waarop u de gegevens van uw +18-jarige invult (een
voorbeeld kan je bij ons aanvragen per mail)
o Kopie van identiteitskaart van de persoon die uitnodigt
o kopie van zijn/haar 3 laatste loonfiches
(indien nodig mag eventueel bijgegeven worden: kinderbijslag of andere
inkomsten) (enkel voor zelfstandigen mag de laatste aangifte van inkomsten)
o Samenstelling van uw gezin (vraagt u aan de gemeente)
o Bewijs van goed gedrag en zeden van de persoon die uitnodigt.
OPGELET: neem fotokopies van het volledige dossier, want niet alle formulieren worden
teruggestuurd door Vreemdelingenzaken. Maar wij hebben die wel ook nodig voor de
Duitse ambassade in Minsk.

Uw gemeente zal dan deze papieren doorsturen naar Vreemdelingenzaken, en u enkele weken
daarna verwittigen wanneer deze teruggestuurd zijn. U haalt ze dan af en stuurt ze door naar ons.
Controleer eerst of alles er bij is, en vul eventueel aan met uw fotokopies.
ONTHOU OOK: aangezien we alles vroeg doorsturen naar Belarus, zal de Duitse ambassade naar
alle waarschijnlijkheid de loonfiches in het dossier niet voldoende vinden. Hou dus vanaf nu een
kopie van uw loonfiches bij, en stuur ons die eventueel begin mei op (we herinneren u er nog wel
eens aan).

Indien uw gemeentebestuur niet volledig op de hoogte zou zijn van de juiste procedure:

Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis)
Inwerkingtreding: 29-09-2012

Het koninklijk besluit van 16-07-2012 (BS 19-09-2012) wijzigt de bijlage 3bis van het koninklijk besluit van
8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Het voorziet eveneens een nieuwe procedure wanneer de vreemdeling ten opzichte van wie de verbintenis
tot tenlasteneming wordt aangegaan visumplichtig is, maar zijn aanvraag zal indienen bij het consulaat
van een andere Schengenstaat die in zijn land als vertegenwoordiger van België optreedt.
In het kort: de garant biedt zich aan bij het gemeentebestuur in wiens bevolkings- of vreemdelingenregisters
hij ingeschreven is en vult de verbintenis tot tenlasteneming in (Deel I - Verbintenis).
Als de voorwaarden voor de legalisatie van de handtekening vervuld zijn legaliseert het gemeentebestuur
zijn handtekening en vermeldt de datum (Deel II - Legalisatie).
Het gemeentebestuur vermeldt eveneens dat de verbintenis tot tenlasteneming ten opzichte van een
visumplichtige vreemdeling wordt aangegaan en preciseert bij welk consulaat de visumaanvraag zal
worden ingediend (Deel IV – Bijzondere regels). Deze informatie wordt door de garant aan u verstrekt.
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Vervolgens maakt het gemeentebestuur het gelegaliseerd origineel document en de bewijsstukken over
aan de Dienst Vreemdelingenzaken, die de financiële draagkracht van de garant om de vreemdeling ten
laste te nemen controleert en een beslissing neemt (Deel III - Beslissing).
De Dienst Vreemdelingenzaken stuurt de correct ingevulde verbintenis tot tenlasteneming vervolgens terug
naar het gemeentebestuur, dat de garant uitnodigt om ze te komen afhalen op de datum vermeld in deel IV
(Bijzondere regels).
De vreemdeling ten opzichte van wie de verbintenis tot tenlasteneming wordt aangegaan beschikt over een
termijn van 6 maanden, vanaf de datum waarop de garant werd uitgenodigd om ze te komen afhalen bij het
gemeentebestuur, om het document voor te leggen aan het consulaat dat bevoegd is voor het onderzoek
van zijn visumaanvraag.
Bron: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/nieuws/Pages/Verbintenistottenlasteneming(bijlage3bis).aspx

Nog even dit: indien je volgend jaar wegens een of andere reden geen kind zou laten komen,
stuur ons dan eventjes een mailtje: zo weten we het tijdig, en wachten we niet nodeloos op
papieren die niet komen…

LIDGELD 2019
Het lidgeld voor 2019 blijft ongewijzigd op 30 €.
Mogen wij U vragen het lidgeld te storten op rekening BE11 3100 1992 9748 met vermelding
‘Lidgeld VHTK 2019’, en dit voor 31 januari 2019.
Waarvoor wordt dit aangewend?
- Algemene administratieve kosten (postzegels,
fotokopies, verzenden Karandache)
- Familiedagen: een deel van de kosten voor de zaal,
de uitnodigingen, het materiaal, speeltjes,
versiering, enzovoort.
- Provinciale werking: deeltje van de telefoonkosten
en administratieve kosten (enveloppes, …) van onze
provinciale verantwoordelijken.
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Inschrijvingsformulier 2019
Bestaande gastgezinnen

Vlamingen Helpen Tsjernobylkinderen vzw
Inlichtingen betreffende uw gezin:
Mijnheer:

Mevrouw:

Naam:

..............................................................................................

naam:

.............................................................................................................

Voornaam:

..............................................................................................

voornaam:

.............................................................................................................

Beroep:

..............................................................................................

beroep:

.............................................................................................................

GSM:

..............................................................................................

GSM:

.............................................................................................................

Email:

..............................................................................................

Email:

.............................................................................................................

Adres:

straat en nummer:

.......................................................................................................................................................................................................

Postnr. / gemeente: .......................................................................................................................................................................................................
Provincie:

.......................................................................................................................................................................................................

(niet noodzakelijk uw wettelijke provincie – wel deze waar u voor alle handelingen wenst toe te behoren).
Vaste telefoon:

Naam *:

...........................................................

fax:

.............................................................................................................

Inlichtingen betreffende het (de) kind(eren) dat (die) u wenst op te vangen
Kind 1
Kind 2
Naam *:
Jongen

Maand:

Meisje
Juli

▪ Afstapplaats:
▪ Opstapplaats:

Augustus
Houthalen-Helchteren
Houthalen-Helchteren

Jongen
2 maanden Maand:
Brussel
Brussel

Meisje
Juli
Gent
Gent

Augustus

2 maanden

Lichtervelde
Lichtervelde

(Schrappen wat niet past)

▪
▪
▪

Enkel gezinnen die hun lidgeld voor het betreffende jaar hebben betaald kunnen gastgezin zijn.
De raad van beheer van de vereniging beslist autonoom over het al of niet aanvaarden van de
aanvraag als gastgezin.
Een bewijs van goed gedrag en zeden model B van alle meerderjarige inwonende leden van het gezin
moet eveneens opgestuurd worden (opgelet: pas rond 1 april 2019).

De ondertekende(n) verklaart (verklaren) hierbij het (de) bovenvermelde kind(eren) als lid van zijn
gezin te beschouwen en naar best vermogen te behandelen. Het gastgezin dient de vereniging te
verwittigen en het akkoord te vragen indien het kind langer dan 1 dag bij een ander gezin verblijft.
Ondertekenen en laten voorafgaan door de met de hand geschreven tekst: “gelezen en goedgekeurd”.

Datum

Handtekening 1

...............................

.......................................................

Handtekening 2

..........................................................

Formulier op te sturen vóór 15 januari 2019
(maar liefst zo vlug mogelijk om de verdeling van de bussen te kunnen voorzien)

naar de maatschappelijke zetel:
Vlamingen Helpen Tsjernobylkinderen, Waterstraat 62, 9040 Sint-Amandsberg
De gegevens op dit document zijn bestemd voor interne gegevensverwerking. Ze mogen uitsluitend worden
geraadpleegd en gewijzigd conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens. Op uw schriftelijk verzoek hebt u recht op inzage en
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Wanneer u een kind bij, of een ander kind vraagt:

Gelieve hierna duidelijk de naam en het adres in het Frans en het Russisch te melden als het
om een aan u bekend kind gaat.
Adres (Frans)

Adres (Russisch)

Adres(sen) van het (de) kind(eren)

Aangezien uw gastkind kan verhuisd zijn, verzoeken wij u het laatst gekende adres van het
kind (de kinderen) te melden in het Frans en het Russisch (voor het Russische adres:
eventueel een fotokopie van het adres op een brief bijvoegen).
Adres (Frans)
Kind 1

Adres (Russisch)

Paspoortnummer :

Paspoortnummer :

Geldig tot :
Kind 2

Geldig tot :

Paspoortnummer :

Paspoortnummer :

Geldig tot :

Geldig tot :

Telefoon in Wit-Rusland
Graag ook het telefoon en of GSM nr van uw kind in Wit-Rusland
Telefoon(s):

GSM(s):

+375 ………………………………………..

+375 ………………………………………..

Steunkaarten
Ik wil steunkaarten ontvangen : Ja

Nee

(deze steunkaarten ter waarde van het betaalde bedrag van het reisgeld van de kinderen kan je als
gastgezin verkopen aan vrienden en kennissen. Het opgehaalde bedrag dient NIET gestort te worden naar
de vereniging).

Foto’s
Tijdens de busreizen en op de familiedagen kunnen er foto’s genomen worden van uw familie en uw
gastkind. Indien u er bezwaar tegen hebt dat deze foto’s gebruikt kunnen worden op de website of in
andere publicaties van VHTK (Karandache, folders, …), gelieve dit hier te vermelden. Op uw verzoek
worden foto’s steeds verwijderd van de website van VHTK.
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De kookrubriek van Steffan
Ponchiki (Russische donuts)
Ingrediënten
240 g bloem
500 g volle kwark
2 eieren
100 g suiker
½ eetlepel bakpoeder
1 eetlepel azijn
500 ml olie
¼ theelepel zout
1 zakje vanillesuiker

Bereiding
1. Meng de azijn en het bakpoeder in een kom.
2. Doe de bloem erbij en het zout. Goed mengen.
3. Klop in een middelgrote kom met een mixer gedurende 20 seconden de eieren
op hoge snelheid en voeg dan suiker en vanille toe en blijf 1 minuut
kloppen. Voeg de kwark toe en meng verder op lage snelheid (20
seconden). Voeg het bloemmengsel toe en roer alles samen met een spatel tot
het goed is gemengd. Het deeg zal dik en kleverig zijn.
4. Verwarm de olie in een middelgrote sauspan. Zodra de olie heet is (180° C) schep
je met een klein ijsschepje en laat je deze in de hete olie vallen. Voeg de balletjes
één voor één toe en bak ze op middelhoog vuur tot ze goudbruin zijn aan alle
kanten (3-4 min. Totaal). Draai de donuts halverwege om als ze niet vanzelf
kantelen. Leg de pan niet te vol anders verliest de olie warmte.
5. Leg de donuts op keukenpapier en bestuif ze met poedersuiker.
6. Nu kan je ze serveren.

Smakelijk!!!

Steffan
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Gomel
Wie reeds in Gomel geweest is, heeft waarschijnlijk ook reeds de vele beelden opgemerkt in de
stad. Het begint met houten sculpturen in het park, en je ontdekt steeds meer pareltjes op
plaatsen waar je het niet
verwacht.
Hier enkele voorbeelden.
Leuk om ze eens te
zoeken wanneer je nog
eens in Gomel bent 😊.
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GASTGEZINNEN GEZOCHT

We hebben affiches laten drukken om nog meer gastgezinnen te vinden voor onze Wit Russische kinderen.
Deze affiches in kleur (A3- of A4-formaat) kan u bekomen bij uw provinciale verantwoordelijke.
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