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Anderhalve maand geleden herdachten we de geboorte van een kind, dat even later met zijn 
ouders op de vlucht moest voor het geweld van een dictator.  
Mogen we je bij het begin van het nieuwe jaar het volgende verhaaltje vertellen? 
 
In de hoop op een beter leven in Europa, ondernamen de kinderen een riskante overtocht. Ze 
reisden alleen door Senegal, Mali, Burkina Faso en Niger voor ze in Libië aankwamen. Daar 
werden ze tegengehouden, geslagen en opgesloten. Toen ze weer vrijkwamen, werden ze 
maandenlang gedwongen om zware arbeid te verrichten op een boerderij om voor hun 
overtocht te betalen. Uiteindelijk belandden ze op een klein, gammel bootje, waarmee ze de 
Middellandse Zee overstaken tot ze Italië bereikten. Maar in het beloofde land verdwenen ze 
spoorloos. 
 
Volgens Unicef kwam meer dan 90%  van de kinderen die de Middellandse Zee overstaken, 
alleen aan in Italië. Ze zijn extreem kwetsbaar voor uitbuiting en mensenhandel.  In Europa 
zijn vorig jaar 10.000 niet begeleide kinderen verdwenen. Ondanks deze reële gevaren 
neemt het aantal kinderen dat alleen op de vlucht is voor oorlog, vervolging of armoede 
alleen maar toe. 
Conflicten wereldwijd jagen 50 miljoen kinderen op de vlucht. In Europa komt een klein deel 
daarvan aan: ongeveer 90.000 vorig jaar. 
Daar wordt een mens toch moedeloos van. Wat kun je daarom beter wensen voor het 
nieuwe jaar dan dat de hemel of welke instantie dan ook de kinderen genadig zij? 
 
Voor de kinderen van SunShine blijven we ons onverminderd inzetten. 



Situatie in Luxor 

             

De herstructurering van SunShine Village zet zich door. Wij zijn voorlopig de enige buitenlandse 

sponsors. Verder werkt men met het budget van de Social Wellfare, waar dhr. Ahmed Kamal de 

verantwoordelijke is voor SunShine, en lokale sponsors.  

Om een nationale bijdrage te bekomen, wordt onderhandeld. Dhr. Ashraf, huidige manager, 
doet de nodige inspanningen. Beide heren verdienen ons volste vertrouwen. 
 
Dhr. Hegazy, voorzitter van de Social Wellfare, is de werking van SunShine België erg genegen. Dat 

wij willen blijven samenwerken met het Egyptisch SunShine bestuur op voorwaarde dat er een 

open politiek gevoerd wordt, weet hij te appreciëren. 

De baby’s worden opgevangen door de Social Wellfare. Later komen zij terug in het tehuis. 

Meisjes vanaf ongeveer 10 jaar verblijven in een appartementsgebouw dat ook deel 
uitmaakt van het tehuis, in Ahmed Esmatstreet. 
De andere meisjes en jongens vertoeven in de hoofdgebouwen. 

Wij houden u verder op de hoogte van het welzijn van onze kinderen. 

Afscheid Leslie 

Leslie Schollaert, één van onze sponsorouders, heeft haar liefde in Egypte gevonden en is sinds 

03.12.2016 definitief in Luxor gaan wonen. Wij wensen haar en Hassein alle geluk. 

Leslie is al een paar jaren onze contactpersoon in Luxor. Tijdens haar vele verblijven aldaar hield zij 

ons op de hoogte van het reilen en zeilen in SunShine Village. Als vertegenwoordiger en 

woordvoerder van SunShine België heeft zij zich de laatste jaren stevig laten horen tijdens de diverse 



onderhandelingen over de toekomst van het tehuis. Ons standpunt dienaangaande was bij haar in 

goede handen. Zij wordt nu ons permanent aanspreekpunt en verslaggever. 

Zij heeft zich trouwens ook geëngageerd om de kinderen de Engelse taal bij te brengen. 

We wilden Leslie, en haar twee honden, niet zomaar laten vertrekken. Een gezellig onderonsje in ’t 

Speelhof op 06.11.2016 leek ons het minste wat we konden doen. Tussendoor kregen wij (Ann, Eric, 

Myriam, Jos, Gerda, Rita en Hilaire) nog wat informatie over haar laatste bezoek aan SunShine Village 

en haar visie op de toekomst. Zo zal zij o.a. de verantwoordelijkheid van onze stortingen op zich 

nemen en erop toezien dat onze steun adequaat wordt aangewend. 

         

Geen afscheid zonder een paar cadeautjes. De dierenknuffels, handwerk van Myriam, en de Engelse 

versie van ons sprookjesboek “Pinballcap and Patchy” (zie verder) waren een leuke verrassing voor 

Leslie. 

Haar lieve honden keken ernaar en zagen dat het goed was. 

                               

 



Zaventem 03.12.2016 

                  

Rita en Hilaire gingen Leslie uitwuiven. Het was een moeilijk afscheid. Maar de wetenschap dat ook zij 

SunShine een warm hart toedraagt en nog af en toe eens terug zal komen, verzachtte de emoties. 

We danken Leslie voor alles wat ze al heeft gedaan en nog zal doen voor onze SunShinekinderen. 

Het ga je goed, lieve vriendin. 

                      

 

Voorbije activiteiten 

1.Deelname aan Zuidergekte Markt in Geel op 28.08.2016 

2.Vier Windstreken, een blik uit Azië in Sint-Truiden op 25.09.2016.Tijdens de Cultuurmarkt 
stelde de GROS verenigingen voor die zich  inzetten voor Azië. Afrika en Amerika waren de 



jaren voordien aan de beurt geweest. SunShine was solidair met de inspanningen die 
mensen leveren in dit continent. Geanimeerd las Aziatische Rita voor uit een Oosters 
verhalenboek. 
 

                                         
 
3.Sinterklaas in Cine Cameo in Sint-Truiden op 27.11.2016 (verslag: Rita) 

                        

November… kinderen beginnen stilaan te dromen van Sinterklaas. 

Speelgoedbrochures worden doorbladerd, verlanglijstjes opgesteld en vele tekeningen 
gemaakt. Zou de Sint wel in Sint-Truiden geraken met die werkzaamheden overal??? 
 
Ja hoor, zondag 27 november 2016 was het zover. De Sint zou langskomen. Hij zorgde eerst 
voor een leuke film in Cinema Cameo: Sinterklaas en het mysterie op de stoomboot. In een 
uitverkochte zaal keek iedereen met grote spanning toe of het blafmysterie opgelost zou 
worden. De Sint en zijn Pieten deden hun uiterste best om alles tot een goed einde te 
brengen. 

     



 
En dan… wat een verrassing. De deur ging open en daar was Sinterklaas! Alle kinderen 
gingen op het puntje van hun stoel zitten om te horen wat de Sint allemaal te vertellen had. 
Groot gejuich toen Sinterklaas zei, dat iedereen heel flink en braaf was geweest en daarom 
een beloning had verdiend. In een lange rij schoven de kinderen aan tot bij de Sint en kregen 
een zakje met lekker fruit en speculaas. Piet deelde de knuffeldiertjes uit. 
 
Met lachende gezichtjes ging iedereen tevreden naar huis in de hoop dat de Sint hun huisje 
niet voorbij zou gaan. 
 
Dank je wel, Sinterklaas en Piet. Tot volgend jaar. 
 
Ook wij hebben van die namiddag genoten. De steun en samenwerking met Cinema Cameo 
was weer fantastisch en onze sponsors hebben een gulle bijdrage geleverd. Bedankt!   
 

                 
 
Welgemeende dank aan Lobke Coenen, Naomi Dessers,Myrthe Herck enKelly Simplay-
Houwaer, leerlingen uit de richting 6OPR van de KCST, die op een voortreffelijke wijze 
hielpen bij de ontvangst en ook de Sint een handje toestaken.  
 
4.Posterbeurs in de KCST, Sint-Truiden van 14.11.2016 tot 02.12.2016  en extra  22.12.2016. 

Heel wat leerlingen uit de klassen 2GL,2MB en 2LA verleenden enthousiast hun medewerking. 

Paulien, Jacqueline, Maud, Trui, Chinouk, Kirre, Silke, Lotte, Lise, Hanne, Maxine, Kaat, Julie, Maaike, 

Amélie, Harman en Margot héél hartelijk dank. 

          



         

         

 

5.Deelname aan de Après-ski in Sint-Truiden op 26.12.2016 

  Omwille van werkzaamheden aan de markt deden wij in 2015 niet mee 
  aan de afgeslankte versie. We waren terug aanwezig op de volwaardige  
  uitgave van december 2016. 
 
 

     
 

 

 



           

Inkomsten 

1.Financiële steun 

  - KCST-sponsortocht van 25.03.2016:€480.  

  - Kleuter- en Lagere School ’t Nieverke van Nieuwerkerken, vastenactie:€800. 

  - Vier Windstreken, een blik uit Azië, Sint-Truiden, vertelsessies: €50. 

  - Jaarlijkse subsidie van de stad Sint-Truiden via de GROS, projectondersteuning:€2372,52. 

  - Werkingstoelage 2016 van de stad Sint-Truiden via de GROS: €449,02. 

  - Het project Time 4 food van de leerlingen van 4ONI,KCST (schooljaar 2015-2016) o.l.v. Marleen Re- 
    koms resulteerde in een bedrag van €105. 
   

De leerlingen schreven dit: 

“Beste meneer Radoes, graag geven wij, de leerlingen van 4ONI, aan het project “SUNSHINE” de 

som van 105,00 euro.  

Wij staan achter het project en hopen u hier (een beetje) mee te steunen en te laten zien dat wij 

achter uw werk staan. 

Dit bedrag is de opbrengst van ons project “Time 4 food” in de 2de graad. 

Met vriendelijke groeten, 

Leerlingen 4 ONI 

 

    - De leerlingen van 6LWE,6LWI,6GL,6GWI en 6WWI8 (KCST) samen met Katrien Frederix 
      steunden ons met een kerstgift: €137. 

     - De leerlingen van 4HW en 4Ec4B(KCST) samen met Krista Luwel en Jacoba Serdons gaven     
       als kerststeun €46. 
 

     - De leerlingen van 5LMT (KCST) en Hilde Joosten deden hun duit in het kerstzakje met €50. 

     - De leerlingen van 4GL (KCST) en Annelies Vanroye schonken een kerstbedrag van € 80. 



     - Wenskaarten gemaakt door Sabine Pirlot: €5. 

     - Dierenknuffels van Myriam: €30. 

     - Nieuwjaarsgift uit Nederland van een sympathiserend koppel: €50. 

     - Adoptieouders: maandelijkse sponsoring van acht symphatisanten: €146.  

   

2.Eigen activiteiten 

   - Zuidergekte Markt,Geel: €55 

   - Sinterklaas in Cine Cameo,Sint-Truiden: €213 

   - Posterbeurs in KCST, Sint-Truiden: €318,01 

                            Verkoop eigen spullen op 22.12.2016: €95 

   - Après-ski,Sint-Truiden: €1954,45 

   - Verkoop van ons sprookjesboek (Nederlandse en Engelse versie): €60 

 

Geld overgemaakt in 2016 

25 juli:€5000 

21 september:€5000 

 

Toekomst 

  1.Uiteindelijk heeft “Pinbalmuts en Lappenbroek” vaste vorm gekregen  

    in een Engelse versie: “Pinballcap and Patchy”.  

    We willen dit op een gepaste manier voorstellen. 

    Het kleinood kan je al tot het jouwe maken voor slechts €15 

 

                                      
              

Ook de Nederlandse uitgave is nog beschikbaar.                              



   

 2.Na vier jaar leek het ons de moeite om nog eens “SunShine Sunday”  

    te doen. Lekker eten afgewisseld met muziek. Onze Nederlandse  

    vrienden-zangers/zangeressen zien het alleszins zitten.  

    In het najaar willen zij heel graag hun vijfde optreden voor SunShine doen. 

 

                       
 

Contacten 

 

hilaire.radoes@gmail.com 

ritapluymers@hotmail.be 

andre.philippaerts@gmail.com 

myke.dejonghe@hotmail.com 
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