
 
 



SUNSHINE NIEUWSBRIEF 16 – JAARGANG 9 
JANUARI-DECEMBER 2017 
 
Voorwoord 
Wensen voor 2018 
 
FEEST 
 
er zit een feest in mij 
een feestfeest in mij 
er wordt gedanst in mijn buik 
mijn voeten maken stuiter-sprongen 
mijn kont die zwaait van links naar rechts 
maar dan klinkt een bevel 
ik nies een confetti weg 
schud een slinger uit mijn haar 
houd mijn swingende heupen stil 
(sswing-sas-sa sswing-sas-sa) 
en ik stop 
                 stop 
                         stop 
met zingen 
zodat ik er klaar voor ben: 
voor deze doordeweekse dag 
but aaj rok en rol vanbinnen 
 
Deze kinderverzen van Ann Verstraete brengen ons meteen bij het heuglijke nieuws van dit 
jaar: SunShine  bestaat vijftien jaar! Verder in de nieuwsbrief vind je een uitnodiging voor 
de soiree in het Speelhof om deze verjaardag te vieren. Door de inzet van jullie allemaal 
konden we €165.000 geven aan de organisatie in Luxor, om het welzijn van de kinderen te 
verzekeren.  
 
Ja, er zit een feest in ons. Ondanks enkele moeilijkheden blijven we overeind en zijn we 
beland in een veilige haven. Ook al worden  we allemaal ingekapseld door zoveel dagelijkse 
beslommeringen, laten we het vanbinnen roll and rock voor de kinderen van SunShine, die 
ons blijven nodig hebben. Geen bevel van weet ik waar het komt, dat ons tegen mag 
houden. 
Moge 2018 van een doordeweekse dag ook een moment van betrokkenheid bij onze 
SunShine-kinderen maken. 
 
 
 
Situatie in Luxor 
 
Deze nieuwsbrief heeft een jaar op zich laten wachten. Daar is een goede reden voor. In de 
editie van januari 2017 meldden wij dat de herstructurering zich doorzette ondanks het 
wegvallen van de Engelse inbreng.  
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Situatie in Luxor 
 
Deze nieuwsbrief heeft een jaar op zich laten wachten. Daar is een goede reden voor. In de 
editie van januari 2017 meldden wij dat de herstructurering zich doorzette ondanks het 
wegvallen van de Engelse inbreng.  
Het voorbije jaar is alles in een stroomversnelling geraakt. Leslie, onze contact- en 
vertrouwenspersoon in Luxor hield/houdt ons regelmatig op de hoogte. De berichten waren 
van verschillende strekking. Van ontgoochelend tot enthousiast. Maar hoopvol. 
 
De Social Wellfare liet op een gegeven moment de zaken op hun beloop. Zo raakten onder 
andere de gebouwen in erbarmelijke staat. Verschillende managers die elkaar in ijltempo 
opvolgden, brachten ook geen soelaas. Dit kwam niet ten goede aan de kinderen. Geruchten 
dat zij verspreid zouden worden over andere weeshuizen, sloeg ons met verstomming. Toen 
wij vernamen dat er reactie kwam van een paar twintigjarige jongeren van het tehuis zelf 
hadden wij er goede hoop op. Sameh (ondertussen administratief verantwoordelijke) en 
Saïd (verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken bij de jongens) samen met een paar 
meisjes en vrijwilligers en Leslie gingen zich engageren voor de werking van het tehuis. Ten 
minste  om de veertien dagen vergaderen zij. 
 



De jongeren hebben onmiddellijk gebruik gemaakt van de huidige mogelijkheden om hun 
noden kenbaar te maken. Niet alleen via facebook (sunshinehome) maar ook door hun 
persoonlijke contacten met instanties weten zij hun slag thuis te halen. Saïd ging in Caïro het 
ministerie op de hoogte brengen van de situatie en pleiten voor hulp bij het opknappen van 
het interieur. Het resultaat was dat de vrijwilligersorganisatie RESALA uit Caïro hulp bood. De 
jongere kinderen namen een voorbeeld aan de inzet van hun oudere lotgenoten en werkten 
enthousiast mee. 
 
    

                              
 
 
 
 
 
 
 

         
 
Via onderhandelingen met zelfstandigen slepen zij materiële (voedsel, kleding, dekens, 
meubilair) en financiële steun uit de brand. 
 



                                              
 
Via fundraising (o.a. in Duitsland, Canada…) slagen zij erin sponsoring te versieren om hun 
studies te betalen!  
 
Zij zijn er uiteindelijk in geslaagd dat de gebouwen verzekerd eigendom zijn van de kinderen. 
Hun creativiteit is grenzeloos. Zo willen zij een klein deel van het tehuis in de voormiddag 
openstellen voor (betaalde) kinderopvang voor kinderen van omwonenden. In de namiddag 
is het studieruimte voor de SunShine-kinderen.  
 
Sameh heeft plannen om grond te kopen voor een familiehuis voor de oudere jongens. 
 
Zij zorgen ook voor een fijne sfeer in hun leefgemeenschap: verjaardagsfeestjes, optredens, 
uitstappen. 
 
 



        
 
    
 

      
 
 
Het nieuws uit Luxor is niet altijd positief. 
Zo werd in juli een viertal kleine meisjes hardhandig aangepakt door één van de opzichtsters. 
Blauwe plekken op armpjes en rug waren het resultaat. Maar ook nu kwamen de jongens in 
actie. Zij brachten het voorval in de media (TV en krant). Gevolg: de officiële instanties 
waren wel gedwongen om te reageren met als resultaat dat de dame in kwestie voor ten 
minste negen maanden de cel invloog! 
 
Een leefgemeenschap runnen is geen sinecure en kent ups en downs. 
 
De gedrevenheid van deze jongeren verdient respect en bewondering. De droom van Pearle 
Smith (stichtster van het SunShine-project) was dat ooit het tehuis zou overgaan in de 
handen van mensen die weten wat het betekent vondeling te zijn. Laten wij hopen dat het 
bijna zover is. Het ziet er alleszins goed uit. 
 



Het idee van “zelfredzaamheid” krijgt hier gestalte: geleidelijk zelf de touwtjes in handen 
nemen. Als het natuurlijk moet met de eventuele nodige financiële steun van hieruit. 
 
Wij zijn blij en trots dat wij daaraan ons steentje hebben kunnen bijdragen. AL 15 JAAR!!! 
 
PS 
Wie zich geroepen voelt een jongere te sponsoren voor haar/zijn studies, neem gerust 
contact met ons op. 
 

Bezoek Leslie 
 

                               
 
Leslie was in september een paar dagen terug in België. Wij ontmoetten haar zondag 17 
september 2017 in ’t Speelhof in Sint-Truiden. Tijdens een gezellig onderonsje gaf zij ons 
informatie over de huidige werking van het tehuis en de toekomstplannen (zie “Situatie in 
Luxor”). 
 
Wij danken haar van harte voor het werk dat zij doet. Zonder haar zouden wij SunShine 
België niet in stand kunnen houden. Want....  geld overmaken is niet alles. Trouwens, Leslie 
beheert de gelden, kijkt nauwlettend toe op de uitgaven en voorziet ons van bewijsstukken. 
Motiveren, raad geven, er voor iemand zijn is zeker zo belangrijk en waardevol. Leslie doet 
dat.  
 
Daarom, enorm veel dank voor het stimulerende en controlerende werk dat zij voor die 
jongeren doet. Wij zijn zeker dat zij heel veel van haar opsteken en zo zelf hun eigen weg 
op een verantwoorde manier kunnen gaan. 
 
 

Voorbije activiteiten 
 
1.Projectvoorstelling Open School in Sint-Truiden op 16.02.2017. 
 
2.Deelname aan de stand van de GROS op het evenement van Broederlijk Delen in Sint-
Truiden op 29.04.2017. 



3.Info- en verkoopstand op (H)Eerlijk Herk 2017 in het Olmenhof, Herk-de-Stad op 
21.05.2017. 

                         
 
4.Deelname aan Fiësta Tropical in Sint-Truiden op 16.07.2017.  
 

                         
 
 
5.Vier Windstreken, een blik uit Europa, Sint-Truiden op 24.09.2017. Tijdens de Cultuurmarkt 
stelde de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) verenigingen in de 
kijker die zich inzetten voor opvang en integratie. Wij waren solidair. 
 
6.Sinterklaas in Cine Cameo in Sint-Truiden op 26.11.2017. 
82 kinderen een 77 volwassenen stonden ruim op tijd aan te schuiven om zeker niets te 
missen van het alweer spannende avontuur van de Sint en zijn Pieten in de film Sinterklaas 
en het gouden hoefijzer. 
Wat een belevenis! Zo hadden we Sinterklaas nog nooit gezien: een strak pak, z’n baard in 
een mooie vlecht, z’n lange haren in een staart en de mijter vervangen door een hippe pet. 
Echt cool!!! 
Het moest ook zo, want de Sint ging incognito samen met Bloem op zoek naar het 
verdwenen hoefijzer.  
Natuurlijk kwam alles tot een goed einde en kon Sinterklaas weer met zijn paard op de 
daken en door de straten.  



   
 
 
En daar was de Sint in hoogsteigen persoon. Kwiek kwam hij de zaal binnengestapt, wuivend 
naar iedereen en bij sommigen kon er al een praatje af. Samen zongen we zijn lievelingslied 
Zie ginds komt de stoomboot en met Piet deden we enkele fitnessoefeningen mee. De 
kinderen schoven alsmaar dichter bij de Sint en toen hij vertelde, dat er geen stoute 
kinderen waren, kon de pret niet meer op. In een lange rij mocht iedereen bij Sinterklaas om 
een beloning. Een knuffel lag te wachten en Piet had zakjes  gevuld met lekkere speculaas en 
fruit. 
Liesa (leerlinge KCST), Kelly en Yoshi (oud-leerlingen KCST) zorgden ervoor, dat alle kinderen 
veilig en wel bij de Sint geraakten. Tekeningen werden afgegeven, handjes geschud en soms 
al eens op de schoot bij de Sint.  
De dag kon zowel voor de kinderen als de ouders niet meer stuk. Het was weer een gezellige 
bedoening en iedereen ging tevreden naar huis met de belofte van Sinterklaas, dat hij 
volgend jaar zeker weerkomt. 
 

            
 
 
(Verslag: Rita) 
 
7.Posterbeurs in de KCST, Sint-Truiden van 13.11.2017 tot 01.12.2017 en extra 21.12.2017. 
Een aantal leerlingen uit de klassen 1MA, 2H en 2MB verleende enthousiast hun 
medewerking. Femke, Loveleen, Sarah en Luka héél hartelijk dank. 
Dit schreven zij: ‘In de KCST te Sint-Truiden werd een posterbeurs genaamd “SunShine” 
georganiseerd. Het doel daarvan was om geld in te zamelen om een weeshuis te helpen in 
Egypte. De kinderen die daar verblijven zijn van heel jong tot al in de twintig. De meesten 
daarvan werden gewoon op straat achtergelaten. Deze organisatie wordt door twee 



openhartige personen, namelijk Hilaire Radoes en Rita Pluymers samen met een groep 
vrijwilligers in stand gehouden. Dankzij hen worden de kinderen uit Egypte geholpen.’ 
 

                            
     
‘Wij, de leerlingen van het tweede jaar vonden het heel leuk om te helpen en dingen te 
kunnen kopen en verkopen. Het personeel of de helpers waren heel leuk.’ 
‘Misschien kent iedereen de uitdrukking uit het Engels ‘Do good, have good’. Die uitdrukking 
zegt eigenlijk mijn gevoelens nu. Ik vind het heel leuk om iets te doen voor het goede doel. 
Eigenlijk vind ik het wel spijtig dat het heel snel gedaan is. Dat mocht nog wat langer duren. 
Dat geeft me een heel gelukkig gevoel.’ 
 
 
                      

                                                    
 
 



8.Deelname aan de Après Ski in Sint-Truiden op 26.12.2017 
 

     
 
 
Inkomsten 
 
1.Financiële steun 
 - KCST-sponsortocht van 31.04.2017: € 1000. 
 - Hoepertingense Schuttersvereniging: € 500. 
    Deze kleiduifschuttersvereniging hield tijdens het weekend van 02.09.2017 en 03.09.2017   
haar jaarlijks nationaal schietevenement. Fervent lid Yoshi Strauwen (oud-leerling KCST) 
heeft ervoor gezorgd, dat SuShine mocht meedelen in de opbrengst. Op de overschrijving 
stond te lezen: “Imagine all the people living life in peace, van HSV kleiduifschutters 
Hoepertingen, met een warm hart geschonken.” Dank, maat! 
-Leerlingenraad SO2/SO3 van de KCST, schooljaar 2016-2017: € 393,52. 
-Dierenknuffels van Myriam: € 68. 
-Adoptieouders: maandelijkse sponsoring: € 156. 
 Geïnteresseerde “ouders” altijd welkom!  
 

2.Eigen activiteiten 

-(H)Eerlijk Herk, Herk-de-Stad: € 77. 
-Fiësta Tropical, Sint-Truiden: € 72. 
-Sinterklaas in Cine Cameo, Sint-Truiden: € 283,25. 
-Posterbeurs in KCST, Sint-Truiden: € 262,76. 
-Verkoop van ons sprookjesboek (Nederlandse en Engelse versie):  
€ 240. 
 
Geld overgemaakt in 2017 
juni: € 5000 
september: € 5000 
december: € 5000 
 
‘Pinballcap and Patchy’ 
De Engelse versie van ons sprookjesboek “Pinbalmuts en Lappenbroek” kreeg uiteindelijk de 
aandacht die het verdient. 
Uit de pers. 



 
 
 
 



 
 
 
 



Toekomst 
 
1.SUNSHINE 15 jaar!!! ‘SunShine Soiree 3’ op zaterdag 24.02.2018. 

                                   
 
2.Poëziehappening. Wat? Hoe? Wie? Waar? Wanneer? 
  Houden we nog geheim. 
 
3.Fiësta Tropical op zondag 15.07.2018 in Sint-Truiden. 
 
4. Sinterklaas in Cine Cameo, November 2017 in Sint-Truiden. 
 
5. Après Ski, December 2018 in Sint-Truiden. 
 
Contacten 
hilaire.radoes@gmail.com 
ritapluymers@hotmail.be 
andre.philippaerts@gmail.com 
myke.dejonghe@hotmail.com 
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