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vzw For A Better Life?

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.

For A Better Life focust zich op de ondersteuning van sociale 
projecten voor mensen in nood, voornamelijk kinderen, in 
binnen- en buitenland. 

Van 2015 tot en met 2018 verdeelden we € 102.500 over 
46 waardevolle projecten. 91 % was direct gelinkt aan 
kinderen, 9 % aan jongvolwassenen. 72 % van de projecten 
werd uitgevoerd in België. 

Het dagelijks bestuur van FABL bestaat 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 
Adriaenssens.
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Hoe kan u ons steunen? 

• Viert u een verjaardag, jubileum, pensioen …?  
Misschien kan u vragen om een kleine bijdrage te storten 
aan vzw FABL?  We mochten vorig jaar om deze mooie 
redenen een aantal mooie bedragen ontvangen.  

• Nieuw: wij verkopen dit jaar ook FABL-knuffels.  
Voor een bedrag van € 15, is deze helemaal voor u,  
uw kleinkind … De inkomsten komen ook volledig ten 
goede van de goede doelen die wij in de toekomst 
zullen ondersteunen.

Om de twee jaar reiken wij de FABL 
Award uit aan een persoon of orga-
nisatie die het verschil maakt in het 
leven en welzijn van vele kinderen. 
In 2019 overhandigen wij de Award 
graag aan Child Focus.

Child Focus is een jonge organisatie, 
opgericht op initiatief van ouders van 
vermiste en vermoorde kinderen en 
is actief op twee domeinen, enerzijds 
seksuele uitbuiting en anderzijds ver-
dwijningen. De verdwijningsdossiers 
en de dossiers inzake seksuele uitbui-
ting worden behandeld door een mul-
tidisciplinair team van consulenten 
(psychologen, juristen, criminologen, 
sociologen, pedagogen, seksuolo-
gen en maatschappelijk assistenten). 
Daarnaast onderzoeken analisten de 
fenomenen van verdwijningen en sek-
suele uitbuiting van kinderen en doen 
ze aan beleidsbeïnvloeding. Tot slot 
zijn er projectverantwoordelijken, die 
projecten en preventietools ontwikke-
len en het grote publiek sensibiliseren.

Fondsenwerving zorgt ervoor dat 
er altijd voldoende middelen zijn om 
onze diensten 7/7 en 24/24 gratis aan 
te bieden. Tot onze werkingsmiddelen 
rekenen telefonie, gebouw en ruimten, 
expertise, en medewerkers. En daar-
om wil FABL hen ook een extra duwtje 
in de rug geven…

WINNAAR
FABL

AWARD 
2019

CHILD
FOCUS

Onze FABL-Award

Interesse om structureel te steunen ?

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 immers een warmste 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 in 2018?

Zuster Jeanne Devos, Vlaamse voorvechtster van 
mensenrechten in India & Meter VZW For A Better Life 

Meter van onze vzw, altijd bereid om mee te denken en uiteraard 
zelf nog actief in het Zuster Jeanne Devosfonds.  Deze vzw 
steunen we uiteraard ook heel graag zodat kinderarbeid in India 
hopelijk snel verdwijnt.
www.jeannedevos.org

Peloes vzw maakt theatervoorstellingen-tintelconcerten voor 
mensen met een ernstig meervoudige en mentale beperking, 
personen met dementie en peuter 

Ook zij willen en kunnen genieten van theater op voorwaarde dat 
dit aangepast is aan hun specifieke manier om met de wereld in 
contact te treden.
www.peloes.be 

 
Lucia vzw biedt jaarlijks financiële steun aan meer dan 200 
families die in België wonen. 

Hierdoor worden gemiddeld een 500-tal kinderen beter gevoed 
en verzorgd, of ze zijn beter gehuisvest en lijden minder kou.
www.luciaweb.be  

 
Het Ontmoetingshuis is een huis in de straat waar mensen met 
jongdementie en hun familie welkom zijn zonder afspraak

Ze bieden informatie, ondersteuning en begeleiding op 
maat. Samen met vrijwilligers, gastvrouwen, buddy’s 
en workshopbegeleiders zoeken ze naar een uitdagend 
activiteitenaanbod voor jonge mensen met dementie en 
hun partners. Zowel sportieve, ontspannende, culturele en 
belevingsgerichte workshops staan op het programma.
www.zorgcirkelsjongdementie.be/nl/het ontmoetingshuis   

CAW Oost-Brabant maakt een speciaal boek: “De avonturen 
van Sara”. Het boek is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 
jaar die terechtkomen in opvangcentra voor dak- en thuislozen.

Ze krijgen hun eigen exemplaar en kunnen dat gebruiken zoals ze 
zelf willen. Het kan een dagboek zijn, waarin ze kunnen tekenen, 
schrijven, lezen, vertellen wat ze meemaken.
Voor jongere kinderen is het een voorleesboek dat ouders, 
hulpverleners en vrijwilligers in de centra kunnen voorlezen en 
over kunnen vertellen.

Voor scholen die regelmatig kinderen uit opvangcentra (tijdelijk) 
begeleiden, kan het als didactisch materiaal dienen.
Ook professionals en vrijwilligers in de opvangcentra kunnen met 
het boek actief met het kind aan de slag d.m.v. een bijgevoegde 
handleiding. 
http://ikgeefomeenander.be/project/sara/

huis20/Zorghotel Floortje van vzw Eglantier: Multifunctioneel 
centrum voor kinderen en jongeren met ernstige mentale of 
meervoudige beperkingen

Op 25 oktober 2014 werd een tweede huis van De Eglantier, op 
Coigesteenweg 20 in Tervuren, officieel geopend. 

Het huis kreeg twee officiële namen: Huis20 voor de 
schoolvervangende dagopvang en Zorghotel Floortje voor 
de verblijffunctie. Het zorghotel van De Eglantier kreeg de 
naam Floortje, genoemd naar Floortje Nootens, het meisje met 
beperkingen dat de aanleiding was tot de oprichting van De 
Eglantier.
www.eglantier.be
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Passhuis, jongeren met ASS: Passhuis vzw is ontstaan vanuit 
een engagement en initiatief van enkele ouders van kinderen 
met een autismespectrumstoornis. 

Omwille van de zorg- en begeleidingsbehoefte van hun kinderen 
konden zij onvoldoende terecht in het bestaande zorglandschap 
om kwalitatieve en doelgerichte opvang en begeleiding voor hun 
kinderen te verzekeren.

Ze richten in 2018 een ASS-specifieke ruimte in rond 
prikkelstimulatie, -beperking, rustruimte, sensopathische ruimte. 
Dit omvat de aankleding van de ruimte, de aankoop en installatie 
van een op maat ballenbad en sensopathische materialen.
www.passhuis.be

Awel: Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een 
vraag, een verhaal en/of een probleem.

Hun missie: alle kinderen en jongeren kunnen Awel anoniem 
contacteren over alles wat hen bezighoudt. Ze zijn er voor hen 
door te luisteren, mee te voelen en mee te denken.
Hun visie: ze willen een betrouwbaar aanspreekpunt voor 
kinderen en jongeren zijn, via een voor de hand liggend, gratis en 
makkelijk bereikbaar contactkanaal. Ze geloven sterk in de kracht 
van kinderen en jongeren en nemen hen serieus. Ze signaleren 
waar nodig tendensen.

FABL steunt het project om méér vrijwilligers te laten instromen 
(met als uiteindelijke doel meer oproepen van kinderen en 
jongeren te beantwoorden) en om vrijwilligers van bij het begin 
van het engagement aan de organisatie te binden, wil Awel 
de basisopleiding niet enkel aanbieden via vormingsdagen en 
-avonden maar ook via weekends. 
www.awel.be

De Springplank, Sint-Niklaas: Creatieve workshops om 
gevoelens bespreekbaar te maken tussen ouders, jongeren en 
kinderen.

De Springplank organiseert 2 creatieve dagen, één op elke 
locatie nl. Welzijnsschakel De Springplank en Welzijnsschakel 
Tereken, tijdens de maanden juli en augustus.
Met tal van workshops willen ze samen met ouders, vrijwilligers 
en hun (klein)kinderen creatief aan de slag gaan rond 
gevoelens uiten. Het geld wordt besteed aan lesgevers voor de 
verschillende workshops, aankoop knutselmateriaal , drank en 
broodmaaltijd voor de deelnemers, huur locatie, ontwikkelen en  
afdrukken van  foto’s, …
www.despringplank-sintniklaas.be 

Circus for a Smile is een circusproject voor kinderen, jongeren 
en volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking. Na 
een succesvol pilootproject in 2017 en met de steun van de 
Vlaamse overheid kunnen zij in 2018 het project Circus for a 
Smile verderzetten. 

Ze organiseren 5 projectdagen waar groepen uit uw school 
of instelling gratis kunnen deelnemen. Kom op één van hun 
projectdagen genieten van circusacts en neem deel aan 
workshops en initiaties met clowns, circusartiesten, prinsessen, 
muziekpedagogen, dieren, springkastelen, ballenbad, 
snoezelhoek en nog veel meer.

De voorstelling is afgestemd op de belevingswereld van 
kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de 
leeftijd tot 16 jaar… In een aangepaste circuszaal brengen ze een 
moment van welkome afleiding en plezier.
www.circusforasmile.be 
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De Markgrave vzw biedt diensten op maat voor blinden 
en slechtzienden waaronder: Revalidatie,  Heropleiding,  
IncluZIEN®,  Activiteitencentrum en Woonondersteuning.
FABL ondersteunde het Fietseducatieproject voor slechtziende 
kinderen, een multifunctioneel circuit en een familietandem met 
kind vooraan.  
www.demarkgrave.be

Rwanda – Project van Yvan Cox: 
In België is gezondheidszorg een vanzelfsprekendheid. In Rwanda 
echter niet. Uiteraard is het belangrijk om medisch de juiste 
kennis te hebben en de middelen. Genezen lukt ook beter als 
kinderen een omgeving krijgen waarin ze zich fijn voelen. Door 
speeltuigen te voorzien in het ziekenhuis, heeft dit project een 
stukje bijgedragen tot het genezingsproces.

Het samenbrengen van de verschillende goede doelen,  
naar mekaars projecten luisteren, synergiën vinden en horen 

dat het geld goed besteed wordt, is een concept dat we  
graag in ere houden.

 
U bent altijd welkom om deze uitreiking mee te maken!  

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/For-a-Better-Life
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Poverellodagen 2017 & 2018

Ondertussen is het scenario gekend. Een lekker ontbijt ism tal 
van fabrikanten, eucharistieviering, een heerlijke lunch i.s.m. 
Compass met een verrassingsdessert en een zakje met heerlijke 
en nuttige producten bij het huiswaarts keren. En laten we het 
gezellig samen zijn niet vergeten!

Zonder steun van talrijke sponsors is dit uiteraard niet mogelijk. 

20 jaar Poverello Oostende met een heuse verjaardagstaart! Spectaculair dessert van de Hobbykoks



vzw For A Better Life 
Secretariaat Yvonne Brems 
Kardinaal Mercierlaan 55/2 
3001 Heverlee 
info@forabetterlife.be 
www.forabetterlife.be

I nnova t i on  t h rough  t r ad i t i on

Platinum sponsors:

Golden sponsors:

Silver sponsors:

Abdijconsult


