


HOE VZW FOR A BETTER 
LIFE ONTSTOND?

vzw For A Better Life (FABL) werd 

in 2005 opgericht door Marc 

Dieusaert, samen met Wim Claes 

van JAVA, en in 2008 uitgebreid 

met Patrick Syen van Probis.

FABL zet zich in voor een betere 

wereld, vooral in de eigen omge-

ving maar ook in het buitenland. 

De klemtoon ligt hierbij op kinder-

welzijn.

The JAVA Coffee Company en 

Probis steunen FABL op structurele

wijze.

Het dagelijks bestuur van FABL be-

staat uit: André Liesmons, Yvonne 

Brems, Marc Dieusaert, Wim Claes, 

Patrick Syen, Nadia Van Herck en 

Leen Ermgodts.

FABL is bovendien gezegend met 

het warme meterschap van Zuster 

Jeanne Devos en peterschap van 

Prof. Dr. Peter Adriaenssen.

UW STEUN?
ONMISBAAR!

Bedrijven en particulieren kunnen 

FABL als begunstigde vzw aandui-

den bij de opening van nieuwe in-

frastructuur, een jubileum of andere 

vieringen.

Of het summum van steun aan 

onze vzw. Uw structureel engage-

ment voor langere periode.

Om de twee jaar wordt de FABL 

Award uitgereikt aan een persoon 

of organisatie die het verschil maakt 

in het leven en welzijn van vele kin-

deren.

De FABL Award 2017 komt toe aan 

Make-A-Wish ®. Al 25 jaar vervullen 

zij hartenwensen van kinderen die 

vechten tegen een levensbedrei-

gende ziekte, om zo hoop, sterkte 

en vreugde te brengen.

Make-A-Wish ® heeft sinds de 

oprichting in 1990 al meer dan 

2.000 wensen vervuld. Ze streven 

er elk jaar naar om zoveel mogelijk 

zieke kinderen hun droom te re-

aliseren.

Wensen worden alleen begrensd 

door de fantasie van het kind.

Make-A-Wish ® betaalt alle kos-

ten die aan de wens verbonden 

zijn. Dit is enkel mogelijk door de 

medewerking van meer dan 100 

vrijwilligers, verspreid over Vlaan-

deren.

Dankzij financiële steun door o.a. 

vrije donaties zijn ze in staat de 

hartenwensen van levensbedrei-

gend zieke kinderen te vervullen. 

Make-A-Wish ® is immers geheel 

afhankelijk van giften.

En daarom wil FABL hen ook een 

extra duwtje in de rug geven…

Interesse? Neem dan contact op 

met Wim Claes (wim.claes@tjcc.be) 

of Patrick Syen (patrick@syen.be) 

voor een afspraak.

Bij FABL is iedere week een warm-

ste week. Uw giften zijn méér dan 

welkom op rekeningnummer 

BE03 7340 1700 1984 (KBC) van 

vzw For A Better Life.
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WELKE PROJECTEN 

STEUNDEN WIJ !N 2016?

DE LOVIE

De Lovie staat voor een kwaliteitsvolle ondersteuning 

van mensen met een verstandelijke handicap, op ver-

schillende plaatsen in de Westhoek. Een groot geloof 

in de mogelijkheden van en de positieve beeldvorming 

rond mensen met een verstandelijke handicap zijn de 

voornaamste drijfveren in deze vaak bijzondere 

projecten.

www.delovie.be

TONUSO

Tonuso verzorgt een kwalitatief en gedifferentieerd 

hulpaanbod aan gezinnen en hun kinderen binnen de 

regio’s Brussel en Halle-Vilvoorde. Elk kind of jongere 

krijgt er contextbegeleiding, een doelgerichte hulpver-

leningsactiviteit die de realisatie van de doelen in het 

handelingsplan ondersteunt.

www.tonuso.be

SHWE SHWE POPPIS

Shwe Shwe Poppis are charming 

and imaginative fantasy figures are 

based on a series of original chil-

dren’s drawings produced by the 

kids at the African Children’s Feeding 

Schemes Malnutrition and Rehabilita-

tion Creche in Zola, Soweto. Lovingly 

hand-sewn by women from the com-

munity and inspired by stories from 

South African culture, these quirky, unique and sought-

after creations are providing employment, education 

funding and a sense of pride and purpose for this 

Soweto community.

www.shweshwepoppis.com

SAANCHO

Sinds 2011 ondersteunt Saancho in Nepal kleine pro-

jecten die bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit 

van het onderwijs in de vele afgelegen dorpjes daar. 

Toen Nepal in april 2015 getroffen werd door een zware 

aardbeving, werd er een speciale inzameling opgezet. 

Met dit geld worden in eerste instantie de inwoners van 

Pattale geholpen, een dorpje waar Saancho al enkele 

jaren een schooltje ondersteunde.

www.saancho.org

VZW DE MARKGRAVE

De Markgrave wil mensen met een visuele beperking 

ondersteunen bij het realiseren van hun gewenste vorm 

van ’optimaal zelfstandig’ bestaan en participatie in de 

samenleving. Daartoe zijn er verschillende ondersteun-

ingsmogelijkheden die elk apart of gecombineerd kun-

nen bijdragen.

www.demarkgrave.be

KLEIN POSTEL

Klein Postel biedt kinderen, jongeren en volwassenen 

met een ondersteuningsnood dagbesteding, hobby- 

en sportmogelijkheden aan met miniatuurpaarden 

(snoezelen, wandelen, verzorgen en trainen van de 

paardjes in behendigheidsparcours). Dit alles in een 

verwarmde en rolstoeltoegankelijke binnenpiste met 

sportvloer.

www.kleinpostel.be

HALAAI XALE

Halaai Xale Gambia verzorgt kleinschalige projecten in 

Gambia. In New Yundum ondersteunen we een school. 

In Kartong een women’s garden. Dit is een groentetuin 

waar de vrouwen van de gemeenschap groenten zaaien 

en telen. De opbrengst van de tuin wordt in eerste in-

stantie aangewend voor het onderhoud van hun gezin 

en vervolgens om hun levensstandaard te verbeteren.

www.4depijler.be/organisatie/4depijler/halaaixale_gambia

COCOPUS

De geboorte van een kind is een intense gebeurtenis 

vol geluk voor elke ouder. Toch verloopt het niet al-

tijd perfect en komt de baby soms in een couveuse 

terecht. Het geluk van de ouders wordt verstoord, 

naast blijdschap krijgen ze te maken met verwarring 

en onzekerheid. Voor deze kwetsbare groep wil vzw 

CoCopus zich belangeloos inzetten door het haken of 

breien van octopusjes, die aan strenge ontwerp- en 

veiligheidseisen voldoen.

www.cocopus.be

SOLENTRA

Solentra staat voor ’Solidariteit en Trauma’. Onze ve-

reniging is een onderdeel van Paika, de psychiatrische 

afdeling van het UZ Brussel voor kinderen en adoles-

centen. Solentra geeft diagnostische en therapeutische 

ondersteuning aan vluchtelingen, migrantenkinderen 

en hun families.

www.solentra.be

ZELFVERWONDING

Je huid krassen of snijden, je hoofd tegen de muur slaan 

of jezelf branden. Dit gedrag wordt ook wel zelfverwon-

ding (of automutilatie) genoemd. Het is voor sommige 

jongeren een manier om om te gaan met heftige emo-

ties, een soort uitlaatklep, iets waar je wél controle over 

hebt en waardoor je jouw zorgen of problemen even 

vergeet. Op onze website vind je adresgegevens van 

therapeuten die gespecialiseerd zijn in zelfverwonding.

www.zelfverwonding.be

LE PETIT COLIBRI

Na een bezoek aan Benin vonden de oprichters van Le 

Petit Colibri dat ze iets voor dit land konden betekenen, 

hoe klein ook. Ze gaan pertinent voor een betere leef-

omgeving waarin kinderen kunnen opgroeien. Hun vol-

gende project is het installeren van een waterput.

www.4depijler.be/organisatie/4depijler/petit_colibri



BLOEMENSTAD

Bloemenstad vzw is een vrijwilligersorganisatie die 

kampen, vakanties en vrijetijdsactiviteiten organiseert 

voor personen met een lichte tot diepe verstandelijke 

beperking en bijkomende zorgvragen (bv. autisme-

spectrumstoornissen, gedragsstoornissen, fysieke 

beperking, ...).

www.bloemenstad.be

REFUGEE TEXT

Refugee Text is een NGO die samen werkt met zowel 

grote, internationale hulporganisaties als een reeks 

kleinere organisaties in Europa en het Midden-Oosten. 

Ons doel is om correcte informatie te verzamelen en 

deze onder vluchtelingen te verspreiden via geautoma-

tiseerde berichten. Dankzij de genereuze donatie van 

For A Better Life konden we reeds heel wat cruciale 

informatie leveren aan een grote groep vluchtelingen in 

Europa waaronder zich jammer genoeg ook heel wat 

kinderen bevinden.

www.refugeetext.org

BINDKRACHT

VZW Bindkracht is gevestigd in Landen en biedt een 

huis aan met woon- en zorgomgeving aan mensen met 

een verstandelijke en/of fysieke beperking. Dit huis wil 

een warme, geborgen, veilige en huiselijke thuis vormen 

voor personen met een beperking. Onze naam staat 

voor verbinding en kracht. Verbinding maken met de 

kracht in jezelf. Wij zijn op zoek gegaan naar een woon-

vorm die mensen met een beperking vanuit hun eigen 

kracht verbindt, zowel met elkaar als met de omgeving.

www.vzwbindkracht.be

HONK

HONK bouwt voor een vriendengroep van jongeren 

met een beperking een huis en een thuis, en organi-

seert van daaruit zinvolle dagbesteding in en met de 

samenleving. Zo gaan deze vrienden en hun naasten 

de toekomst met een gerust hart tegemoet.

www.honk.be

DON BOSCO INDIA

We, the Salesians of Don Bosco, are an international 

organization of men dedicated full time to the service 

of young people, especially those who are poorer and 

disadvantaged. Wherever we work, ‘Youth Resource 

Development‘ through education and evangelization 

is the focus of all our concern - because we believe 

that our total dedication to the young is our best gift to 

humanity. 

www.donboscoindia.com

GLOBAL PRODUCTIONS & ENTERTAINMENT

Erik Bosmans (Brussegem) en goeie vriend Geert 

Willemyns (Halle) besloten om een sinterklaasfilm te 

draaien. Erik en Geert kennen 

elkaar van de Comedy club in 

Halle. Na twee jaar voorberei-

ding zijn de opnames bijna al-

lemaal ingeblikt. De opbrengst 

van de film gaat naar volgende 

goede doelen: Vzw kinderkan-

ker, Vzw Een hart voor Brenn en 

de Rode Neuzendag.

www.facebook.com/

GlobalProductionsandEntertain-

ment

ANDERE 

ACT!VITEITEN

24 AUGUSTUS 2016: POVERELLODAG

Op woensdag 24 augustus bezorgde For A Better Life 

samen met heel wat Poverello-vrijwilligers meer dan 450 

Poverello-gasten een onvergetelijke dag.

Ze werden verwend met een ontbijt, middagmaal en 

goodiebag vol lekkere vieruurtjes. Als ontspanning 

konden ze een eucharistieviering bijwonen en genieten 

van een optreden van Hugo Symons.

Wij danken hierbij al onze partners: Compass Group voor 

de lekkere maaltijd, The JAVA Coffee Company en Deli 

voor het smakelijke ontbijt, JAVA Foodservice, Callebaut, 

CUBZZ, Danone, Diversi Foods, Poppies, ‘t SAS, Uni-

lever Food Solutions, Vandemoortele, Yoplait... voor de 

producten in de goodiebag.

3 DECEMBER 2016: BREAKFAST ARTEXIS

Artexis Easyfairs steunt VZW For a Better Life.  Als be-

drijf met een ziel zet beursorganisator en venue-beheer-

der Artexis mee zijn schouders onder FABL. 

Jaarlijks organiseert Artexis een breakfast in Gent 

waarvan de opbrengst integraal gaat naar FABL. Artexis-

medewerkers zijn ook een vaste waarde als vrijwilliger op 

de Poverellodag. 

Foto: Lies Borgers (www.fotograllies.be)
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vzw For A Better Life
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