JAAROVERZICHT

2018
ALL-IN GEZINSVAKANTIES
VOOR FAMILIES MET
EEN ERNSTIG ZIEK KIND

Beyond the Moon
geeft hoop, energie en vreugde.
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WE BLIKKEN TERUG OP EEN JAAR
MET VELE BLIJE GEZICHTEN
Het jaar 2018 was in vele opzichten geslaagd met 55 familiedossiers, waarvan we helaas een
vijftal gezinsvakanties hebben moeten annuleren, hetzij omwille van een medische
behandeling, hetzij door een vroegtijdig overlijden van het zieke kind. Dat zijn veel families en
betekent ook dat we vele fondsen hebben moeten inzamelen om deze gezinsvakanties te
bekostigen. De feedback van de gezinnen en de reacties van sponsors waren
hartverwarmend en motiverend.
We zijn zeer dankbaar voor zowel de grote als kleine acties die werden gehouden t.v.v.
Beyond the Moon. Aangezien we bewust geen aanspraak maken op overheidssubsidies
hebben we de steun van particulieren, bedrijven, scholen, service clubs, enz. hard nodig om
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alle goedgekeurde aanvragen van gezinnen met een ziek kind te kunnen beantwoorden. Voor
de komende twee jaar verwachten we immers minstens 110 nieuwe aanvragen.
Zelfevaluatie en het voortdurend anticiperen op de snelle veranderingen in onze maatschappij
is ook voor Beyond the Moon van groot belang om onze bestaanszekerheid te garanderen. In
september 2018 werd onze nieuwe geldinzamelactie gelanceerd die kleur brengt in het leven
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worden gehouden door bedrijven, scholen en verenigingen.
Eén van de vele hoogtepunten in 2018 was onze allereerste “Family-Fun-Food Day” bij Center
Parcs Erperheide. Het was een vrolijke dag die we alvast hebben ingekaderd. Heb je deze
gemist? Geen nood, want in 2020 houden we een feestelijke familiedag ter gelegenheid van
onze 15e verjaardag! (wordt vervolgd met een precieze datum)
Inmiddels, doen we er alles aan om in 2019 o.a. de fondsenwerving op pijl te houden, opdat
we onze jaarlijkse doelstelling van een gezinsvakantie per week kunnen realiseren.
We rekenen opnieuw op jouw steun!
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Dit is wat zij zeggen…
HARTVERWARMENDE GETUIGENISSEN UIT ONS FAMILIEBOEK
De reden van ons bestaan is vooral families met een ernstig ziek kind gelukkig maken. Dit doen we door ervoor te zorgen dat ze er even
tussenuit kunnen tijdens een onvergetelijke all-in gezinsvakantie waarbij Beyond the Moon de volledige kost en de organisatie van A tot Z op
zich neemt, inclusief alle medische voorzieningen, indien vereist. De families dienen enkel hun valiezen in te pakken waardoor ze volop
kunnen genieten van kostbare tijd samen bij een van onze vakantiepartners (pag. 22).

ALS GEZIN IETS SAMEN BELEVEN
We vertrokken met weinig verwachtingen. De uitstap naar Toverland was de mooiste dag van
onze vakantie. Eindelijk nog eens tijd om als gezin iets 'samen' te kunnen beleven. Het
zwembad zelf was leuk voor de kids en de rust in de bosrijke en groene omgeving deed echt
deugd. We kijken er met een glimlach op terug.

SAMEN KOSTBARE TIJD DOORBRENGEN
Het was super om na een jaar ziekenhuis en revalidatie samen op vakantie te gaan! Samen
kostbare tijd doorbrengen. Zonder Beyond the Moon hadden we dit waarschijnlijk niet gedurfd
of gekund. We willen jullie nogmaals hartelijk bedanken voor deze fijne vakantie, want alles
was tiptop in orde. We zullen dit nooit vergeten.

GLIMLACH OP HUN GEZICHTEN
Dank je wel voor dit pauzemoment in ons zeer hectisch leven. Het is gemakkelijk om verstrikt
te geraken in het dagelijks leven met alle verantwoordelijkheden en verplichtingen. Het
betekent veel om als gezin wat quality-time te kunnen besteden in een zorgeloze omgeving,
dankzij jullie. We zullen de glimlach op de gezichten van onze meisjes nooit vergeten toen ze
op de attracties zaten en de Disney-figuren ontmoetten. Disneyland stond al vele jaren op onze
bucket list en nu hebben we dit samen, dankzij jullie, eindelijk kunnen beleven.

EVEN GEEN ZORGEN
Onze zoon had tot op 5 km van de bestemming niet door waar we naartoe gingen. Zijn gezicht
was goud waard, hij was zo blij! Even iets leuks met ons vieren, een fantastisch gevoel. Het
was een heel mooi hotel. De sfeer zat goed. Even geen zorgen door de glimlach van onze
zoon, iets wat we ons nog lang zullen herinneren. Een groot cadeau, zowel gevoelsmatig als
financieel, in een heel moeilijke periode.

ZICH HEEL VEREERD GEVOELD
We zullen voor altijd koesteren dat hij zich heel vereerd voelde. Het straalde van zijn snuitje.
Zijn broers hebben ook de tijd van hun leven beleefd, samen met de Disney figuren. Super
bedankt, het was top! Aan alle sponsors en Beyond the Moon: jullie zijn stuk voor stuk mensen
met een hart van goud. We kunnen jullie niet genoeg bedanken.
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DIT HEEFT ONS GOED GEDAAN
Wij danken jullie van ganser harte voor dit heerlijke verblijf in de Ardennen. Het was
geweldig! We hadden veel plezier, vooral de kinderen. Het heeft ons goed gedaan
om samen te zijn. Het was het mooiste geschenk voor onze dochter en onszelf.
Het was geweldig en onvergetelijk. Duizend maal dank!

GENOTEN VAN IEDERE SECONDE
Het was de mooiste en de meest perfecte vakantie ooit. Wij hebben van iedere seconde
genoten. De kinderen waren helemaal gek van Bollo de Beer en alle dagen gingen ze samen
op de foto. Ze hebben gezwommen, geknutseld, bowling gespeeld, dieren eten
gegeven en op de katrol gevlogen als Tarzan. Dank u voor deze mooie topweek!

DE BATTERIJEN ZIJN WEER OPGELADEN
Het park, de rust, de natuur, de zeer mooie huisjes zijn zeker een troef om uit de dagelijkse
sleur voor een ziek kind te komen. Iedereen genoot op zijn eigen manier van deze zeer fijne
vakantie. Het ruime aanbod dat we hebben ontvangen was zeer fijn, zoals een gevulde
koelkast, het uit-eten-arrangement, de gourmet aan huis die tot in de puntjes was verzorgd, de
fietsen bij aankomst, enz. Dat was een heel leuke ervaring! De kinderen gingen heel graag uit
eten en hier hebben ze dan ook ten volle kunnen van genieten, net zoals van het lekker
eventjes lui zijn in het mooie huisje. Onze batterijen zijn weer opgeladen. Super dikke merci!

VERLOREN TIJD INHALEN
We beleefden een gelukkige week als gezin. We hebben tijdens die week zelfs het park niet
verlaten. Er waren veel activiteiten voor de kinderen, voor zowel de kleinsten als de oudere.
Onze zoon heeft voor 100% genoten van de tijd met zijn zus. Ze hebben de verloren
tijd van in het ziekenhuis ingehaald, wat ons - ouders - heel gelukkig maakte.
We hebben ons erg geamuseerd. Het heeft ons echt goed gedaan en daardoor
konden we het ziekenhuis wat vergeten. Dank je wel!

WEG VAN DE DAGELIJKSE SLEUR
Het uitzicht op het park was bijzonder. Een mooie, groene, heuvelachtige omgeving. Heerlijk
rustig en even samen weg om te genieten van elkaar. Buiten het park hebben
we de dierentuin bezocht, wat een onvergetelijke dag was. Ook zijn we naar
het zwemparadijs in de buurt van het park geweest, wat voor ons allen fantastisch was!
We hebben genoten van het samenzijn en van het even weg zijn van de dagelijkse sleur.

ÉÉNMALIGE KANS IN EEN LEVEN
Deze reis was een perfecte manier om op een plaats te vertoeven die gewoonweg magisch
was. De gezichtsuitdrukkingen van de kinderen tijdens elke rit, een show of een ontmoeting
met een Disney karakter was ongelooflijk. Daar konden we alles vergeten en heerste er pure
vreugde. Dit was een éénmalige kans in een leven, waarvan we nooit hadden
durven dromen. Tot op vandaag spreken de kinderen nog steeds over hun
favoriete momenten. Hartelijk dank voor deze unieke kans om eens weg te zijn!
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DE EERSTE KEER
Het was geweldig om met onze dochter te kunnen genieten van een gezinsvakantie, want dit
was de eerste keer sinds ze klein was. Beyond the Moon had alle faciliteiten voorzien om dit
mogelijk te maken. We waren in staat om 's nachts te slapen, wetende dat ze veilig en
comfortabel was in haar ziekenhuisbed in de bungalow. Er was zelfs een tillift voorzien,
waardoor slechts één ouder voor de behoeften van onze dochter beschikbaar moest zijn.
We hadden veel plezier op het Wildlife Park, vooral tijdens het voederen van de
eenden en de hongerige pauw.

SAMEN SUPER BLIJ
Onze dochter heeft er 10/10 van genoten ondanks haar beperking qua zicht van 1/10. Het
zwembad was top! Het huisje was gezellig. Het eten was lekker. De fietsen leuk, alsook de
minigolf. De bowling was te donker voor haar. We waren samen super blij! Sunparks De Haan
aan Zee is op alle vlakken een aanrader. Hopelijk kunnen andere zieke kindjes ook eens zo
genieten. Bedankt voor de perfect organisatie en het vriendelijke contact.

DE BROERS KNUFFELDEN ELKAAR
Dit is de eerste keer dat we met het ganse gezin de gelegenheid hebben gehad om samen met
vakantie te gaan. Van de 47 keren dat onze kleine jongen reeds het vliegtuig heeft moeten
nemen, is dit de allereerste keer dat hij niet het vliegtuig nam voor alweer een behandeling.
Geen ziekenhuizen, geen medicatie, geen lijden. We zagen de broers met elkaar knuffelen wat
ons tot tranen toe ontroerde. We koesteren de tijd die we samen hebben beleefd. We hadden
een goed gevulde vakantie waardoor we nauwelijks tijd hadden om aan de pijnlijke momenten
terug te denken. De ritten, de hulp en het comfort, het was uitstekend en een moment om voor
altijd te herinneren.

HET WAS SUPER LEUK
We hebben een wandeling gemaakt tot aan het drielandenpunt. Voor het eerst heeft onze zoon
gegolfd en hij vond dat super leuk. We hebben gefietst, gezwommen, bowling gespeeld en
lekker gegeten. Het was een super vakantie!

”Jullie maakten een
groot verschil in ons leven.”
We zullen voor altijd de ontspannende momenten koesteren, die we samen hebben
doorgebracht. Het draaide niet louter om onze dochter (op medisch vlak), maar eigenlijk
om het samenzijn als gezin. Samen allerlei plezierige dingen doen zoals
zwemmen, spelen in de binnenspeeltuin, samen dineren, fietsen en wandelen in het
bos, gezelschapspelletjes spelen in een mooie en comfortabele bungalow. Allerlei
dingen buiten onze gebruikelijke routine. Het was voor ons allemaal een grote
verademing en een opbeurende verandering in ons leven. Wij willen jullie van ganser
harte bedanken voor wat jullie doen, om ons te kiezen, om ons gezin deze unieke kans
te geven om samen quality-time te genieten, vooral op zo'n geweldige plek.
Hartelijk dank, jullie maakten een groot verschil in ons leven.
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Ziekenhuizen & een vereniging getuigen
Beyond the Moon werkt samen met professoren, artsen en medische hulpverleners uit verschillende ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen in binnen- en buitenland, die de families spontaan of op vraag van Beyond the Moon aandragen. Met hun
medische achtergrond en kennis helpen zij ons bij de selectie van de families met een ziek kind die, op basis van onze criteria, in
aanmerking komen voor een Beyond the Moon vakantie. Ook verenigingen die zelf geen gezinsvakanties organiseren kunnen
gezinnen aanmelden. Volgens de fondsen, beschikbaar per land, worden er families in het respectievelijke land geselecteerd.

PUTTINU CARES WARD - SIR ANTHONY MAMO ONCOLOGY HOSPITAL, MALTA
“Beyond the Moon brengt hoop en licht doorheen de tunnel, die geen einde lijkt te
hebben. Jullie brengen vreugde, blijdschap en verstevigen de familieband.
Kortom, Beyond the Moon geeft kleur bij afwezigheid van licht. Wanneer je kind
lijdt aan kanker is dat een van de moeilijkste ervaringen voor een gezin. Wetende
dat het kind en de familie worden uitgekozen om met vakantie te gaan is iets
onverwachts tijdens zo'n rusteloze periode. Ze hebben iets om naar uit te kijken
in een vaak wanhopige situatie. Een Beyond the Moon vakantie biedt het hele
gezin de kans om zich te herenigen en is een éénmalige positieve ervaring, die
mooie herinneringen teweegbrengt op een pijnlijk en moeilijk moment.”

”Beyond the Moon geeft
kleur bij afwezigheid van licht.”
UNIVERSITÄTSKLINIKUM FRANKFURT DER GOETHE-UNIVERSITÄT, DUITSLAND
“In ons ziekenhuis worden kinderen met verschillende ernstige ziekten en aandoeningen behandeld. Meestal verlaten de kinderen de kliniek
in een goede conditie. Echter, sommigen verblijven hier vele maanden tot soms jaren. Voor hen is het vaak moeilijk om zich voor te stellen
dat zij echt kind kunnen zijn, aangezien zij heel wat beperkingen ervaren. Hun dagelijks
leven draait om de ziekte en de behandeling. Een Beyond the Moon vakantie heeft
reeds enkele van onze patiënten en hun familie prachtige momenten van vreugde en
rust laten beleven bij Disneyland Parijs of Center Parcs. Ze werden eraan herinnerd hoe
het leven kan zijn, ver weg van deze wereld van artsen, verpleegkundigen en
behandelingen. Wij willen jullie bedanken om onze gezinnen de mogelijkheid te geven
om te genieten van jullie aanbod. We hebben altijd een uitstekende feedback gekregen.
Wij danken jullie van harte voor jullie vrijgevigheid en voor de uitmuntende inzet van
jullie team, om de ganse familie positieve momenten te laten ervaren.”

CLIONA’S FOUNDATION, IERLAND
Deze Ierse vereniging werd opgericht door Brendan en Terry Ring na het overlijden in 2006 van hun
16-jarige dochter Cliona, als gevolg van een hersentumor. Zij bieden ouders van kinderen met een
levensbeperkende conditie een financieel duwtje in de rug. ”Wij hebben het genoegen gehad om
verscheidene Ierse families aan te dragen die reeds genoten hebben van een Beyond the Moon
vakantie. Het verschil dat dit heeft gemaakt in hun leven is geweldig! De vrolijke en zorgeloze foto's die
we hebben gezien van de vele families die met vakantie zijn geweest, dankzij dit fantastische goede
doel, zijn zo verschillend van het echte leven waarin ze zich bevinden door de zorg van een kind met
een verwoestende ziekte. Het even weg zijn van huis, geeft de familie een unieke kans om gewoon
samen te genieten als een normaal gezin. Beyond the Moon aanvaardt aanvragen van gezinnen uit
andere landen dan België. Dat maakt deze prachtige vereniging vrij uniek.”
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HET WAS GEWELDIG!
Hartelijk dank voor deze
fantastische ervaring en
onvergetelijke herinneringen.
Bedankt voor jullie medewerking
en deskundige aanpak.
Het was geweldig!

Meter Gella Vandecaveye
SINDS 2009 DRAAGT ZIJ BEYOND THE MOON EEN WARM HART TOE
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bevoorrecht leven en vind
het zeer belangrijk om
sociaal geëngageerd te zijn.
Mijn betrokkenheid en inzet
als vrijwilliger voor Beyond

NADRUK OP DE FAMILIE
Het was een enorm fijne en rustige
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park en een goed concept. We
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Meer weten: www.gella.be

van netwerkrelaties. Deze
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aanpak komt ten goede aan

om de stress en de strijd

onze naamsbekendheid en,

tegen de ziekte dagelijks aan

waar mogelijk, levert het

te kunnen. Ze leren ons dat

tevens extra fondsen op t.v.v.

vele ongemakken en

Gella en Eddy zijn beiden

”sociaal engagement
is zeer belangrijk”

ONTZETTEND
ERVAN GENOTEN
Het werd een onvergetelijke vakantie!
We hebben er ontzettend
van genoten. Nogmaals onze
welgemeende dank u.
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Acties en giften
ONZE SUPPORTERS EN HUN SPONSORVERHALEN
We zijn zeer dankbaar voor de steun van bedrijven, scholen, verenigingen, service clubs,
particulieren, zelfstandigen en KMO’s die gekozen hebben voor Beyond the Moon als het
goede doel voor hun evenement of een ander initiatief. Elke donatie maakt een groot

GLIMLACH VAN BEGIN
TOT EINDE

verschil voor het werk dat we doen en voor de vele families die we helpen.
Vier studenten van de Campus de Vesten Herentals hadden deelgenomen aan het

Het was FANTASTISCH! Onze zoon

scholenproject van de Lions Club Herentals. De verkoop van koekjes leverde €229,05 op

heeft alle dagen een glimlach op zijn

en dankzij een plaats in de finale kregen ze van deze service club een cheque t.w.w. €750

gezicht gehad. Stralend en vol geluk

voor ons goede doel.

tussen al zijn helden. En, een super
groot en zalig bed voor hem alleen!

Dhr en Mevr D. uit Essen hadden hun 50e huwelijksverjaardag gevierd en stelden aan hun
gasten voor om een gift te schenken aan Beyond the Moon i.p.v. hen bloemen of een cadeau
te geven; goed voor €1.550. Lees meer op onze website over: ‘Geef een speciaal geschenk’.
Klas 4 Handel van Xplus uit Lommel had een mini-onderneming opgericht en schonk de
winst t.w.v. €100 ingevolge de verkoop van fruitsla, milkshake, citroenlimonade en wafels.
Medewerkers van Unilever hadden n.a.v. het WK Voetbal 2018 een pronostiek over de
Rode Duivels georganiseerd. De lotjes van €10/persoon leverden €950 op.
De Ambassador Club Waregem had Beyond the Moon uitgenodigd voor een presentatie
over onze werkzaamheden en schonk een bijdrage t.v.w. €1.000.
Beyond Borders schonk €492 n.a.v. een avontuurlijke mollenreis 'Wie is de Saboteur?'
waarbij de deelnemers konden geld verdienen voor ons goede doel.

HET WAS GENIAAL
Een onvergetelijke vakantie voor het
hele gezin. We hebben niet de

Namens Inner Wheel Heist-op-den-Berg kregen we voor het derde jaar op rij een mooie
cheque t.w.v. €1.000, o.a. naar aanleiding van een concert.
De 5e editie van de ‘Nacht van de Maan’, de wandelmarathon van 42 km over de rustige

financiële middelen. We hadden de

landwegen en langs mooie stukjes natuur van Halle-Zoersel en omgeving leverde €1.200 op.

gelegenheid om nog eens af te

Philips schonk een eindejaarsgift om een lichtpuntje te bezorgen in het leven van een

spreken met de papa. Dat was echt

familie met een ernstig ziek kind.

geweldig! We zijn erg blij en wij

Castor Events in Heist-op-den-Berg organiseerde een Oktoberfest en schonk €500.

danken jullie voor alles wat jullie doen.

Als eindejaarsactie organiseerde Acerta Mechelen een verkoop van onze kerstkaarten en
bloembollen; goed voor €734.
Via Mic Mac Minuscule stelden Tim & Evelyne Lenders-Hens uit Kontich, de ouders van een
pasgeboren baby, een tweedehands geboortelijst samen en schonken ze tien procent van
de lijstwaarde t.w.v. €220 aan ons goede doel.

ZE WAREN ZEER
GELUKKIG
We hadden echt veel plezier bij
Disney. Alles verliep vlot. Het was
zeer goed georganiseerd: vlucht, taxi,
accommodatie, lunch en diners. De
kinderen hebben echt genoten van
deze vakantie. De glimlach op de
gezichten van onze kinderen... ze

acties voor het goede doel
geven veel voldoening

waren erg blij en ze praten nog steeds
over deze vakantie en zouden er
opnieuw naartoe willen gaan.
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Onze trouwe vrijwilligers Ann De
Ridder en Claude Maes bemanden
een zeer uitnodigende Beyond the
Moon stand tijdens de kerstmarkt
in Asse die maar liefst €627
opleverde voor ons goede doel. Ze
verkochten er o.a. tal van
prachtige kerststukken als

WE BELEEFDEN DE TIJD
VAN ONS LEVEN
Dit waren de beste drie dagen ooit.
De blik op het gezicht van onze
kinderen was niet te beschrijven.
Onze zieke zoon, die blind is, had de
meest fantastische tijd. Hij genoot van
alle ritten en enkele ritten heeft hij
zelfs meermaals gedaan. Kortom, we

decoratie voor de feestdagen, die gemaakt

beleefden allemaal de tijd van ons

werden door Ann en medecursisten van Carpe

leven. Heel hartelijk bedankt! Jullie

Diem te Mollem. Ze waren ook van de partij

krijgen voor altijd een plaatsje in ons

tijdens het Labyrinth (pag. 10) waar ze kinderen

hart en in onze gedachten.

animeerden met ‘een cadeautje vissen’ in ruil
voor een gift aan ons goede doel.
Golden Tulip Strandhotel Westduin in Nederland plaatste onze collectebus aan de receptie
en zamelde €350 in. Ook Autogrill vestigingen & PREM Continental in België plaatsten onze
collectebus en zamelden fondsen in om een familie een Beyond the Moon vakantie te
bieden.
Enkele acties n.a.v. Music for Life 2018:
Bloembinderij Kim Berden zamelde €200 in via een collectebus.
Poetsbureau Haacht hield een kaartenverkoop voor ons goede doel en stortte €600.
De Chiro Jongens Wezel hielden een tennistornooi en schonken €555.

EEN HEEL GROOT CADEAU

Er werd door de Daltonschool de Talentuin een Ketnet Koekenbak en winterstraat

Het was fantastisch wat jullie voor ons

gehouden tijdens De Warmste Week die €430 opleverde.

gezin hebben geregeld. We hadden

De hoteldirecteur van het Leopold Hotel Oudenaarde fietste 1 km voor elke euro die hij

een prachtige vakantie. Het was echt

kreeg voor ons goede doel. Op 3 dagen tijd reed hij een bedrag van €600 bij elkaar.

super, een heel groot cadeau. Wij

Voor het goede doel werden bij Halito! flauwe moppen verteld die €250 opleverden.

willen jullie voor alles bedanken!

De KLJ Lembeke maakte een sneukelwandeling en schonk €75.
Twee uitverkochte voorstellingen met sketches, muziek en veel vertier door de leden van
de 'Bonte Hei' in Pijpelheide leverden een mooi bedrag op om een familie uit de buurt

OM VOOR ALTIJD TE
KOESTEREN

gelukkig te maken met een Beyond the Moon vakantie.

Een kosteloze vakantie aangeboden
krijgen, vooral voor onze zieke zoon,
was een geweldige ervaring die we
voor altijd zullen waarderen en
koesteren. We vonden het geweldig
om een VIP-badge te hebben voor de
ritten en de attracties, waardoor alles
nog meer de moeite loonde en we het
maximum van onze tijd konden
doorbrengen in het park. De Beyond
the Moon vakantie kwam hierdoor
volledig tot zijn recht. Dank u wel!
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Verdwalen in een doolhof voor Beyond the Moon
Een geweldig maïsdoolhof, een groot aanbod van eetgelegenheden, leuke randanimatie met een muzikale omlijsting, een gemoedelijke,
zomerse sfeer... en nog veel meer. Alles wat VZW Labyrinth Machelen had georganiseerd van 3 tot 19 augustus viel bij de talrijke bezoekers
enorm goed in de smaak. Dankzij deze zeer succesvolle tweede editie, hebben de organisatoren een cheque geschonken t.w.v. €5.666,66
aan Beyond the Moon en twee andere goede doelen. We zijn Peter, Arthur en Jesse (foto v.l.n.r.) van harte dankbaar voor deze gulle bijdrage.

RECHTBANK MET EEN HART
N.a.v. Music for Life 2018 / De Warmste Week organiseerde de
Rechtbank van Eerste Aanleg, afdeling Brugge verschillende
geldinzamelacties. Katrien Robberechts was de drijvende kracht
achter al deze acties die samen met haar team een mooi bedrag
van €4.007,70 had ingezameld.
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Succesverhaal Sint-Michielscollege
Tijdens het schooljaar 2017-2018 werden er geldinzamelacties
gehouden door de leerlingen en leerkrachten van het SintMichielscollege in Schoten. Tijdens hun slotmoment op 16 mei,
o.l.v. een live band van
leerkrachten, overhandigden
ze een voorlopige cheque
t.w.v. €13.500! Tot hun acties
behoorden o.a. (de lijst is
lang niet volledig): Verkoop
van

snoepzakjes,

watermeloen, mandarijntjes,
gezonde broodjes, ijsjes,
verse pannenkoeken, mezenballen, zelfgemaakte wafeltjes,
donuts, appels en peren, handgemaakte buttons, chips en
frisdrank,... Er werd een lesmarathon gehouden alsook de
verloting van een iPhone 8. Tegen een bijdrage kon men tijdens
de middagpauze een liedje aanvragen dat weerklonk op de
speelplaats. Er was een inzameling van oude gsm’s en laptops,
een car wash en de organisatie van een voedingsbeurs op
school. Er waren klusjes voor het goede doel, filmmiddagen met popcorn en veel meer. Een leerkracht liet zijn collega's bieden op een etentje
en kookte zo voor een beperkt groepje leerkrachten. Een andere leerkracht had een pop-up winkeltje in het leraarslokaal met zelfgemaakte
spulletjes. Leerlingen bemanden de bar en de kassa op een toneelvoorstelling en schonken de opbrengst van de try-out aan Beyond the
Moon.
En of dit nog niet genoeg was… want er volgden nog acties na mei! Zoals, een etentje voor turnleerkrachten, een spel met allerlei
uitdagingen en een fuif om het schooljaar in stijl af te sluiten, zorgden voor een extraatje ter waarde
van €1.547,55.
“Wat zijn we trots op onze Sint-Michielers! Bovendien is het zeer fijn om te zien waar het geld naartoe
gaat. De presentatie van Beyond the Moon (mede dankzij onze leerkracht Elisabeth Van Dyck) en de
samenwerking is dan
ook

met

veel

enthousiasme onthaald
geweest.

Onze

leerlingen en ons sterk
team van leerkrachten hebben er samen zo’n succes van
gemaakt,” aldus Mevr. Wuyts, directrice van het SintMichielscollege.
“Ik ben niet vaak sprakeloos, maar de inzet en gedrevenheid
van deze school hebben me echt wel overdonderd. Gezonde
kinderen die zich zo inzetten voor zieke kinderen is enorm
hartverwarmend. Daarom was het ook belangrijk dat we hen
voor eind juni konden vertellen wie zij tijdens de
zomervakantie gelukkig gingen maken met een Beyond the
Moon vakantie. Dat maakte hun steun tastbaar. Als school
hebben zij het hoogste bedrag ooit ingezameld voor ons
goede doel en daar mogen ze terecht fier over zijn,” aldus
Pascale Somers, Manager Beyond the Moon.
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Geschenkenbeurs voor Moederdag
Op 1 mei hadden teamleden van het Corinthia Palace Hotel & Spa en
onze Manager Pascale Somers de eer om Hon Dr. Joseph Muscat, de
Eerste Minister van Malta, te verwelkomen op hun populaire
geschenkenbeurs voor Moederdag, de vijfde editie op rij. Hij werd
geïnformeerd over onze loyale samenwerking met verschillende Maltese
bedrijven en stichtingen, alsook over de 94 Maltese gezinnen met een
ziek kind die reeds van een zorgeloze Beyond the Moon vakantie
hebben genoten. In tegenstelling tot de voorbije jaren, werd de beurs op
één dag i.p.v. twee dagen gehouden, maar boekte die wel het beste
resultaat ooit! Het team zamelde maar liefst €5.228 in, waardoor
minstens één ander Maltees
gezin met onze hulp op
vakantie zal gaan. Namens
Beyond the Moon danken we
het ganse hotelteam, alle
standhouders, bezoekers en
hotelgasten voor hun inzet en
bijdrage.

voor Maltese families
met een ziek kind
EERSTE GLAMOUREUZE GALA, VEILING & AFTER-PARTY VOOR HET GOEDE DOEL
Op het kleine eiland Malta, is Marisa
Xuereb (pag. 26) de drijvende kracht
achter heel wat inzamelacties voor
Beyond the Moon. In 2018 besliste ze
om voor het eerst een gala te
organiseren waarbij haar werkgever,
het Corinthia Palace Hotel & Spa, de
locatie bij uitstek was.
Ze onderhandelde met sponsors en
Elena Delisse (Family & Service Administrator
Beyond the Moon) en Marisa Xuereb.

zorgde voor publiciteit op de nationale
t e l e v i s i e z e n d e r. H e t w e r d e e n
geslaagde en glamoureuze avond met
een heerlijk diner, een veiling, een
optreden van de bekende cabaretier
Ceri Dupree en een after-party tot in de
vroege uurtjes. Een mooi bedrag van
€4.260 werd ingezameld, waardoor er
andermaal een Maltees gezin kon
genieten van een Beyond the Moon
vakantie.
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HET SUCCES VAN DE KERSTMARKT BIJ CORINTHIA PALACE HOTEL & SPA
Al vele jaren is de kerstmarkt in het Corinthia Palace Hotel & Spa een succesvol evenement dat
vele bezoekers en standhouders lokt die een steentje bijdragen voor het goede doel. De editie in
2018 boekte maar liefst een resultaat van €6.880. “De enorme toewijding en inzet van Marisa is de
reden achter het enorme succes van onze jaarlijkse kerstmarkt in het hotel,” aldus Adrian Attard,
hoteldirecteur van het Corinthia Palace Hotel & Spa.

EEN ZEER LEUKE
VAKANTIE
Het was een zeer leuke vakantie
voor het ganse gezin. Het heeft echt
deugd gedaan en we hebben lekker
gegeten. We vonden het tot nu toe
de allerleukste vakantietrip

ACTIES DOOR & VOOR MEDEWERKERS VAN ‘DE LA RUE’
’De La Rue’ in Malta heeft ervoor gekozen om met Beyond the Moon een samenwerking op lange

HET GELUK IN
HAAR OGEN ZIEN

termijn aan te gaan en om jaarlijks minstens twee activiteiten te organiseren met hun

Dit was een gezinsvakantie die we

medewerkers. Dat resulteerde in een car wash en een mooie bijdrage n.a.v. hun jaarlijkse
glamoureuze Oscars Night. De Oscars Night betreft awards die als erkenning worden uitgereikt
aan personeelsleden voor hun harde werk en inzet. Ook in 2019 zal er dankzij hun steun een
Maltees gezin met een ziek kind genieten van een zorgeloze vakantie.

nooit zullen vergeten. We werden
verwend vanaf de eerste dag toen
we vernamen dat we naar
Disneyland mochten gaan tot het
laatste moment huiswaarts. Onze
dochter kan zich verbaal niet uiten,
maar we konden het geluk in haar
ogen zien door de manier waarop ze
werd ontvangen. Voor ons, als
ouders, was deze uitstap een goede
onderbreking van de vermoeiende
dagelijkse routine. We beleefden een
fantastische tijd samen. Alles was
gewoon perfect. Dank u!
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VOOR HET 2E JAAR OP RIJ “LIGHTS FOR JANNE” T.V.V. BEYOND THE MOON
In 2015 hebben Annemie & Pieter uit Zaffelare afscheid moeten nemen van hun dochtertje Janne (16 maanden), die de strijd tegen een
bacteriële infectie had verloren. Voor het tweede jaar op rij beslisten zij om n.a.v. Music for Life 2018 geld in te zamelen voor Beyond the
Moon. “We hebben het mooie bedrag van €13.174,04 ingezameld.
Alle 2950 kaarsjes zijn verkocht, goed voor een opbrengst van
€3.300. We willen heel graag alle mensen en organisaties
bedanken die onze actie hebben gesteund door vaak zelf ook nog
een actie te houden.” Een overzicht: Kiné-praktijk Reactive was de
drijvende kracht achter ‘Reactive for Janne’ en zamelde €4.418,53
in. De Warmste Quiz was volzet en bracht €1.885 in het laatje.
‘Jeugdhuis De Meeste for Janne’ was een volledige week open
t.v.v. de actie en bracht €750. De hapjesverkoop op de
Halloweentocht van Wijkcomité De Molens bracht €520 op. De

verkoop van hespenrolletjes was goed voor €405.

Daarnaast, werden er

mooie bijdragen geschonken door o.a. SBB Accountants & Adviseurs, De
Hijftese Kerstvrienden, Delicatesseslagerij Erik & Mia, Slagerij-Traiteur Johan
& Martine, Floré Groep, Energie Bewust Wonen,… “Een opsomming houdt
het risico in mensen te vergeten, maar sowieso een welgemeende dank u
wel aan iedereen die een kaarsje kocht, een pint dronk, sportte, quizde, zich
liet masseren, iets heeft gegeten,… tijdens de vele acties t.v.v. Beyond the
Moon” aldus Annemie, mama van Janne.
Annemie stond met een ganse groep sympathisanten uit Zaffelare en
omstreken op het podium van Music for Life om haar verhaal te brengen wat
haar dreef om dit andermaal voor Beyond the Moon te doen: “Toen ons
dochtertje nog leefde gingen we samen met vakantie en nog steeds
koesteren we die mooie herinneringen samen. Het is belangrijk als gezin om
samen leuke dingen en quality-time te beleven. Dat geldt vooral ook voor
families met een ernstig ziek kind. Daarom steunen wij Beyond the Moon!”

OOK HELLO BANK! ZETTE ZICH OPNIEUW IN VOOR BEYOND THE MOON
Net als vorig jaar, zette Hello bank! zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor ons
goede doel. Daartoe had de blauwe bank in elke deelnemende stad van de Warmathons een
stand waar het de bezoekers warm maakte voor 'thermies'. Elke loper en/of toeschouwer kon
er zijn ‘thermie’ – een soort thermografische selfie – maken en die dan delen op de sociale
media. Per gedeelde ‘thermie’ maakte Hello bank! één euro extra over aan Beyond the
Moon. Die actie wierp vruchten af, want er werden meer dan 700 ‘thermies’ genomen aan de
stand. Verder, kwam er een origineel initiatief van de medewerkers van Hello bank! Zij
organiseerden op 17 december onder elkaar een ‘Christmas Auction’.
Die veiling ging uit van het principe dat alle medewerkers een cadeau
moesten meebrengen. Bij dat pakje moesten ze een korte en
mysterieuze beschrijving van de inhoud voegen om hun collega’s
tegen elkaar te laten opbieden voor het cadeau. De veiling was een voltreffer: de sfeer was fantastisch en de zowat
twintig cadeaus brachten in totaal €1.400 op. Dankzij al die initiatieven en met de financiële steun van BNP Paribas
Fortis Foundation – die €1.000 schonk – kon Hello bank! in totaal €7.500 overmaken.
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Sportieve supporters
FIETSEN DOOR EN ROND
DUBLIN
Voor het tweede jaar op rij hebben
medewerkers van het Ierse hoofdkantoor
van PREM Group deelgenomen aan de

TEN VOLLE GENOTEN

Dublin Bike Ride. Het team bestond uit 16

We hebben met volle teugen van

renners die met succes de fietsroute van

deze vakantie genoten. De kinderen

65 km of 105 km hadden gereden. Ze

zullen altijd terugdenken aan het

lieten zich sponsoren door collega’s,

leuke bos en de enorme binnenspeel-

familie en vrienden; goed voor €1.536,26.

tuin. Ook de vriendelijkheid van het
personeel bij Park Molenheide was
top. Duizend maal bedankt voor deze
fantastische week!

BIKE CHALLENGE ALS
TEAMBUILDING
Bij Eurogenerics nv/sa (EG nv/sa)
hebben ze een traditie om activiteiten t.v.v.
het goede doel te organiseren. Enerzijds
door collega’s te sponsoren die zich actief
inzetten voor een goed doel, anderzijds
via hun jaarlijkse Bike Challenge

ZICH HERENIGEN EN
HOOFD LEEGMAKEN
Onze gezinsband was de laatste jaren
niet meer zo hecht. De

(fietsuitdaging) die in 2018 plaatsvond op
4 juni te Tervuren. Tijdens dit team event
kregen medewerkers een sportief doel
opgelegd dat ze moesten realiseren en als

gebeurtenissen van het leven

tegenprestatie schonk EG nv/sa een gift

veroorzaakten een afstand tussen ons

aan het goede doel; goed voor €2.500.

allen. Dankzij jullie, hebben we ons
tijdens dit verblijf terug herenigd
gedurende meer dan slechts enkele
uurtjes, iets wat lang geleden was. De

EEN DUOSPRONG - SKYDIVING
T.V.V. BEYOND THE MOON

magie van Disneyland zorgde ervoor

Vier medewerkers van het Londense

dat we gedurende die drie dagen de

hoofdkantoor van Wyndham Hotels &

problemen van het dagelijks leven

Resorts maakten een duosprong en lieten

even konden vergeten, waardoor we
met het ganse gezin konden genieten
van mooie momenten. De volledige
organisatie - alles was geregeld maakte het verblijf zorgeloos en

zich sponsoren voor het goede doel. Een
uitdaging die nog nooit eerder t.v.v.
Beyond the Moon werd gedaan en €204
opleverde!

zorgde ervoor dat we ons hoofd
konden leegmaken, zodat we ons
enkel op het positieve konden
concentreren. In de dagelijkse sleur
van het leven, dat overschaduwd
wordt door de ziekte en

sportieve acties
bevorderen de teamgeest

familieproblemen, was dit
onbetaalbaar en heeft het ons enorm
ontroerd.
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Sportieve supporters
ROEIEN VOOR HET GOEDE DOEL
Begin 2018 hadden heel wat moedige
dames van de Koninklijke
Roeivereniging Brugge deelgenomen
aan onze Nieuwjaarsduik in Oostende

SAMEN VAKANTIE VIEREN
We zullen de magische momenten,
die we als gezin hebben mogen
beleven in Disneyland, voor altijd
koesteren! Er was voor ieder van ons

(pag. 18). Sindsdien dragen ze ons goede
doel in hun hart en daarom hadden ze
beslist om op 2 december, n.a.v. Music
For Life 2018 en De Warmste Week, te
roeien t.v.v. Beyond the Moon. Ruim 220

heel veel te doen en vrijwel alles was

roeiers hebben 'zen eigen gejeund' (zich

rolstoeltoegankelijk, zodat we echt als

geamuseerd) en zamelden €1.157,70 in.

gezin samen vakantie mochten
vieren. We hebben genoten van de

LOPEN, WANDELEN EN FIETSEN VOOR HET GOEDE DOEL

mooie hotelkamer, de vele attracties,

Voor het eerst ondernamen Sunparks Oostduinkerke en Sunparks De Haan verschillende

de goede service,... en ons even echt
geen zorgen moeten maken. Heel
veel dank daarvoor!

acties voor het goede doel n.a.v. Music for Life 2018 / De Warmste Week. Medewerkers,
parkgasten en buurtbewoners werden uitgenodigd voor allerlei sportieve activiteiten: een ‘run’ van
5 km op het park, een winterse strandwandeling van 16 km en een fietstocht van 66 km naar
Wachtebeke, waar ze de cheque overhandigden t.v.v. Beyond the Moon. De strandwandeling met
vertrek vanuit Oostduinkerke richting
de Haan of omgekeerd, waarbij alle
deelnemers elkaar halverwege
ontmoetten, ging om 9u00 van start
nadat alle deelnemers hadden
genoten van een gratis ontbijt.
Onderweg was er bevoorrading en
een lunch voorzien. De terugreis naar

GENOTEN VAN ELKE
MINUUT

de plaats van vertrek verliep met het
openbaar vervoer. De deelname was

Het was lang geleden dat we nog
eens met vakantie waren geweest
vanwege de ziekte van onze dochter.
We waren erg blij om met het ganse

t.v.v. Beyond the Moon en men

gezin naar Disneyland te gaan. We

kreeg er een leuke shirt

hebben genoten van elke minuut

bovenop!

tijdens onze vakantie. Hartelijk dank!

welkom, ook wandelaars met

Iedereen was

viervoeters. Het was genieten en
lekker even uitwaaien aan zee,
onder een stralende zon aan
een helblauwe hemel. Zeker
voor herhaling vatbaar! Met trots werd er €3.260 overhandigd.

GLIMLACH OP HUN
GEZICHT
Er gaat niets boven de glimlach op het

maak sportieve acties
toegankelijk voor iedereen

gezicht van je kinderen.
Beyond the Moon Jaaroverzicht 2018 - 16/29

www.beyondthemoon.org

TIJD DOORBRENGEN
MET HET GEZIN
We hebben een geweldige tijd bij
Disneyland Parijs beleefd. Het was
fantastisch om met het ganse gezin
tijd door te brengen op deze
magische plek. We hadden veel
plezier. Het was echt een droom die
werkelijkheid werd. De jongens
hebben vooral genoten van de

Jaarlijks golftornooi voor het goede doel
EEN RECORDBEDRAG WERD INGEZAMELD VOOR IERSE FAMILIES

ontmoeting met Mickey Mouse en
The Incredibles. Ze geloven echt dat
ze hun superhelden hebben
ontmoet en blijven erover praten.

Het was een hele eer om, voor het vijfde jaar

€25000 voor Beyond the Moon te behalen,”

op rij, als goed doel gekoppeld te worden aan

concludeerde Jim Murphy, CEO van PREM

het jaarlijks golftornooi van PREM Group &

Group.

Trinity Hospitality dat op 12 juni opnieuw

We willen de host Tulfarris Hotel & Golf Resort

plaatsvond op de golfclub van Tulfarris Hotel &

alsook alle clubleden en deelnemers voor hun

Golf Resort. “Het was een speciale dag voor

genereuze steunbijdragen bedanken. Tijdens

de ruim 170 golfspelers die er veel plezier

de prijsuitreiking, nam Jim Murphy van de

beleefden en genoten van een fantastische

gelegenheid gebruik om voor alle aanwezigen

dag op dit prachtige golfterrein. We werden

zijn betrokkenheid met ons goede doel te

vergezeld door touring professional Simon

delen. Jim maakt er immers een erezaak van

Thornton, die de twee clinics hostte en bij elk

om elk Iers gezin persoonlijk te contacteren

team enkele slagen toonde op het terrein.

om hen een fijne Beyond the Moon vakantie te

REIZEN MET
EEN ZIEK KIND

Dankzij de geweldige inzet en toewijding van

wensen. Het maakt de steun van het bedrijf

We hadden een geweldige vakantie.

het ganse PREM Group team zijn we erin

zeer tastbaar en transparant en is een van de

Ik zal de enthousiaste blikken op de

geslaagd om ons vooropgesteld doel van

redenen waarom Beyond the Moon al vele

gezichten van onze kinderen nooit

jaren het uitverkorene goede doel is van

vergeten toen ze alle speeltuinen,

PREM Group.

het zwembad en zoveel meer
ontdekten. Dit was onze eerste

Een ander golftornooi op het Tulfarris Hotel &

vakantie sinds de diagnose van onze

Golf Resort, georganiseerd door Simon

dochter, waarvan we dachten dat het

Thornton & Pat Barrett (Golf Development

niet mogelijk zou zijn. Het heeft onze

Manager bij Tulfarris), bracht €325 op.

ogen geopend dat het wel mogelijk is
om te reizen met een ziek kind. Dank

v.l.n.r.: Simon Thornton, Tulfarris Tournament
Professional en Jim Murphy, CEO PREM Group

netwerken & golfplezier
een win-win situatie
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je wel voor de heerlijke vakantie!

lange

2018 Nieuwjaarsduik in de Noordzee te Oostende
Ambiance, talrijke lachsalvo's en heel veel plezier gegarandeerd met de Beyond the Moon groep tijdens de carnavaleske sfeer van de
Nieuwjaarsduik Oostende. Dankzij onze meter Gella Vandecaveye werden we op 6 januari 2018 in alle online kranten vermeld. Oprechte
dank aan het Mercure Oostende voor het immer hartelijk onthaal, de warme douche en de heerlijke pannenkoeken en wafels. Dank aan al
onze deelnemers en in het bijzonder aan de dames van de Koninklijke Roeiclub Brugge die voor ons goede doel talrijk aanwezig waren!
Wil ook jij ons goede doel in de kijker zetten tijdens een volgende frisse duik in het nieuwe jaar en in de Noordzee? Laat het ons weten.

ludieke & sportieve uitdagingen
voor meer zichtbaarheid
DAG VAN DE ZON - 42 KM WANDELMARATHON
Zes leerkrachten van het Sint-Lambertusinstituut in Heist-opden-Berg hebben in onze shirt deelgenomen aan de 42 km
lange wandelmarathon om ruchtbaarheid te geven aan ons

WARMATHON - MUSIC FOR LIFE 2018
Voor het derde jaar op rij liep (of
wandelde) de harde kern Beyond
the Moon runners, onder

goede doel. Een van de leerkrachten had in het verleden met

goedkeurend oog van onze meter

haar gezin een Beyond the Moon vakantie beleefd en was des

Gella en diens coach Eddy Vinckier,

te meer gemotiveerd om samen met haar collega’s deze

de Warmathon Gent. Onze topper

uitdaging aan te gaan. Ze behaalden allen binnen de tijd de
eindmeet. Proficiat voor deze topprestatie!

Luc Waterlot liep bovendien ook de
Warmathon in Brugge.
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Loyale partnerschappen
Zonder sponsors & partners zou Beyond the Moon, als nietgesubsidieerde vereniging, noch bestaan noch in staat zijn om
wekelijks een gezinsvakantie te organiseren voor een familie
met een ernstig ziek kind. Doordat we geen aanspraak maken
op overheidssubsidies, zijn loyale partnerschappen van
essentieel belang om het groeiend aantal aanvragen van
families te kunnen beantwoorden. Met veel trots vermelden we
hierna sponsors & partners die ons al vele jaren hun
vertrouwen schenken en ons ook in 2018 steunden met een gift
of een bijdrage in natura. We bedanken tevens alle particulieren
die door middel van een permanente opdracht of een jaarlijkse
gift hun steun betuigen.

Wij geven opnieuw onze steun!
"We blikken zeer tevreden en met veel voldoening terug op
de tastbare feedback die we in 2017 hadden ontvangen

We zijn zeer dankbaar en trots op onze partnerschap van reeds 10
jaar met het advocatenkantoor Linklaters. Met hun jaarlijkse gift
bieden we families een

ingevolge onze gift. Daarom, herhalen we in 2018 met veel

zorgeloze vakantie.

plezier onze steun en willen mijn man Henri en ik opnieuw

Daarenboven, konden we in

enkele families met een ernstig ziek kind gelukkig maken

2018 tevens beroep doen

met een zorgeloze Beyond the Moon gezinsvakantie,"
vertelde Nicole Aerden aan Pascale Somers, Manager
Beyond the Moon. De verderzetting van hun steun werd
bezegeld met een warme handdruk. We zijn Henri en
Nicole zeer dankbaar voor hun vertrouwen en steun!

op hun kennis en expertise
met betrekking tot de GDPR (Global Data Protection Regulations),
opdat we als v.z.w. in orde zijn met deze nieuwe Europese wet, die
vanaf 25 mei 2018 officieel van kracht was.

Tevens ‘dank je wel’ aan alle trouwe
particulieren voor uw gift
C&A Foundation steunt ons reeds negen jaar op rij met hun eindejaarsactie door de verkoop
van knuffels. Dankzij hun programma C&A | together, konden we samen al 121 gezinnen
gel ukk ig m ak en . “C&A ste un t ja a rl ijks
verschillende nationale en internationale goede
doelen. Sinds 2010 draagt C&A België/
Luxemburg het goede doel Beyond the Moon
een warm hart toe. Deze v.z.w. maakt onze
steun tastbaar doordat we van de families een
dankbriefje of -kaartje, een leuke vakantiefoto
en zelfs kindertekeningen ontvangen, nadat ze
hebben genoten van hun kosteloze Beyond the
Moon vakantie. Dankzij deze transparantie krijgt
de vereniging een gezicht. De missie van
Beyond the Moon vertaalt zich in een mooi
verhaal, waarvan wij met C&A met veel plezier
en voldoening deel uit maken. Daarom motiveerde het ons om Beyond the Moon ook dit jaar
te steunen met de verkoop van schattige alpaca-knuffels,” zegt Eva Van Elst, Communication
Manager Belux, C&A België/Luxemburg.
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Loyale partnerschappen
Goede doelen helpen maakt steevast deel uit van
het DNA van het familiebedrijf Schoenen Torfs.
Sinds 2010 kan Beyond the Moon jaarlijks rekenen
op de steun van Torfs, met als resultaat dat we al
45 vreugdevolle gezinsvakanties achter hun naam

JULLIE MAAKTEN
ONS BLIJ

hebben staan. Daarenboven werd de opbrengst

Het was heel erg leuk en jullie hebben

onder al hun goede doelen, waaronder Beyond the

ons enorm blij gemaakt. Vorig jaar

Moon!

van hun oude schoenenactie in 2018 verdeeld

verbleef onze zoon voortdurend in het
ziekenhuis. Gelukkig ging het dit jaar
beter met hem waardoor we nu veel
leuks hebben kunnen beleven. De

Onze aangename samenwerking met de heren van de Lions

kinderen vonden het speelparadijs

Club Sint-Martens Latem berust op wederzijds respect en

heel erg leuk, alsook het grote

vertrouwen. Sinds 2010 en n.a.v. hun jaarlijks kerstdorp,

zwembad. We hebben ook genoten

schenkt deze service club ons een gift om een familie met een

van ons fietstochtje in het bos. Jullie

ernstig ziek kind een onbezorgde Beyond the Moon

zijn heel lief. Dank je wel voor alles.

gezinsvakantie te bieden.

Al vele jaren steunt Equilibre3 ons goede doel om
een verschil te maken in het leven van families met
een ernstig ziek kind. Eind dit jaar konden de EQ3mentoren ervoor kiezen om hun inschrijvingskorting
voor de workshops tijdens de jaarafsluiting te
schenken aan Beyond the Moon. Je herkent hen aan
het rode logo met ‘een hart voor het goede doel' op
www.equilibre3.be/mentoren. Het ingezamelde

GENIETEN VAN EEN
LEUKE TIJD SAMEN

bedrag werd door Hilde Marinus, zaakvoerster van

De ganse week hebben we genoten

gezinsvakantie te bieden.

EQ3, verdrievoudigd tot €3075 en zal goed besteed worden om in 2019 een familie een zorgeloze

van een leuke tijd samen: het mooie
weer, het super toffe park, de actie
tijdens het lasergamen en het rustig
voederen van de eendjes. Het was fijn
dat we samen met onze zieke zoon
naar het zwembad konden. De
redders waren zeer behulpzaam en

G4S Belgium is een trouwe partner die ons jaarlijks een gift schenkt om families met een ernstig
ziek kind een zorgeloze gezinsvakantie te bieden. Een hartverwarmende beslissing die dateert
sinds 2009 en waarbij het budget voor eindejaar relatiegeschenken eerder aan Beyond the Moon
wordt gegeven. Deze mooie boodschap vermelden ze op hun nieuwjaarskaart, waardoor ze
bovendien onze missie helpen verspreiden.

hebben ons zo goed mogelijk
geholpen. Alle lof voor jullie
organisatie en natuurlijk ook voor de
sponsors die zulke vakanties
mogelijk maken!
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Steun in natura
Controle van onze cijfers
Beyond the Moon doet bewust geen beroep op
steun van de overheid, maar genereert haar
jaarlijkse inkomsten door middel van
fondsenwerving en de vrijgevigheid van
particulieren, service clubs, scholen, bedrijven,
enz. Het is dan ook van cruciaal belang dat ons
goede doel volledig transparant is over alle
ontvangen gelden en over het gebruik ervan.
Ons ethos van openheid vertalen we door de
toepassing van strikte procedures, die een
goed bestuur van de vereniging waarborgen,
alsook door onze boekhouding jaarlijks te onderwerpen aan een externe audit. Tijdens onze jaarlijkse Algemene Vergadering op 18 juni 2018,
rapporteerde Moore Stephens, het auditkantoor dat de boeken van onze vereniging controleert, aan onze leden. Emiel De Smedt, partner |
bedrijfsrevisor, kon op grond van zijn beoordeling concluderen dat er geen indicaties zijn dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van de vereniging en van het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

“De vrijblijvende inzet en input door onze boekhouder Condor en de externe audit door Moore Stephens zijn zeer belangrijk.
We zijn hen zeer dankbaar voor hun steun, inmiddels al ruim 13 jaar. Samen zien we er nauwlettend op toe dat de giften aan
ons goede doel correct worden besteed. Daarnaast is het verkrijgen van steun in natura (zoals gratis ontwerpen en drukwerk,
gratis verzendingen, gratis website, gratis event- en vergaderruimte, enz.) zeer belangrijk omdat we daardoor besparen op
uitgaven. Het vergt uiteraard extra tijd en inspanningen om ook zo’n service- en dienstverlening in natura te verkrijgen, maar
het komt jaarlijks wel ten goede aan onze cijfers, waardoor we meer families met een ernstig ziek kind een onvergetelijke
gezinsvakantie kunnen bieden,” aldus Pascale Somers, Manager & Bezielster Beyond the Moon.

ANDERE TROUWE & NIEUWE STEUNVERLENERS IN NATURA
Zaakvoerder Lieve Myvis van Kristal-Worldwide Exhibition Logistics in Zaventem steunt Beyond the
Moon al sinds het prille begin in 2005. "Met veel plezier verzorgen wij de logistiek en de verzending
van het Beyond the Moon marketing materiaal naar hun steunverleners. Beyond the Moon kan
rekenen op onze onvoorwaardelijke steun en samenwerking, en niet alleen vandaag of morgen, maar
nog vele jaren.”
Black Lion uit Kortrijk is al vele jaren de partner van ons website platform en neemt de onkosten,
gerelateerd aan onze website, voor eigen rekening.

Hotel Dolce La Hulpe Brussels stelde ons een vergaderruimte met hapjes en drank ter beschikking voor
onze jaarlijkse Algemene Vergadering.

Sinds 2018 hebben we er een nieuwe partner in natura bij. Crossmark uit Bonheiden is een full service
bureau waar communicatie en service hoog in het vaandel staan. Voor het ontwerp van de flyer voor
onze bloembollenactie (pag. 28) zijn ze zeer creatief omgesprongen met woord en beeld.
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Voor het drukwerk van onze nieuwe flyer voor de bloembollenactie konden we beroep doen op de steun
van Antilope De Bie Printing.
Vluchten, treintickets en dergelijke worden voor onze families geboekt bij Connections die een goede
service- en dienstverlening biedt en hun administratieve booking fee niet aanrekent.

Onze vaste vakantiepartners
ZIJ ZORGEN VOOR EEN HARTELIJK EN WARM ONTHAAL VAN ONZE GEZINNEN
Beyond the Moon werkt samen met onderstaande vaste vakantiepartners. Het gezin kan eventueel kiezen tussen een rustig vakantiepark of
het attractiepark Disneyland Resort Paris, nadat alle criteria - inclusief de voor- en nadelen - met de behandelende arts werden besproken
en alle vragen zijn beantwoord. Is het kind fit genoeg voor al onze vakantiebestemmingen? Moeten prikkels worden vermeden? Mag het
zieke kind vertoeven in een subtropisch zwembad? Kunnen alle medische voorzieningen en noden praktisch worden geregeld, ongeacht de
bestemming? Kortom, de arts kan gevraagd worden om mee te bepalen welke vakantiebestemming het meest geschikt is. De meeste
gezinnen verkiezen om kortbij huis te blijven om de reis niet te vermoeiend te maken voor het zieke kind. Ingeval van een medisch
gecompliceerde situatie kunnen we, samen met de arts en het gezin, ervoor opteren om een vakantieverblijfplaats te kiezen dat gelegen is
kortbij een ziekenhuis. De keuzemogelijkheden worden daarom vooreerst grondig besproken en overlegd met de behandelende arts die, na
een onderlinge overeenkomst, schriftelijke zijn medische toestemming geeft voor de gezinsvakantie met het zieke kind.

op maat gemaakte
vakantiepakketten
Het gezin kan geen voorkeur of keuze voor een specifiek vakantiepark indienen.
Beyond the Moon bepaalt dit zelf in samenspraak met de vakantiepartner(s). Er wordt
onderzocht wat mogelijk is volgens de beschikbaarheid in functie van de vakantiedata,
de grootte van het gezin, de leeftijd(en) van het (de) kind(eren), de medische noden
van het zieke kind, enz. We verzorgen een op maat gemaakt vakantiepakket volgens
de noden van het gezin en in functie van het zieke kind.
Dit is de grafiek volgens de 50 vakantieboekingen die in 2018 werden gerealiseerd.
Er waren 55 familiedossiers in behandeling, waarvan we helaas één dossier definitief
hebben moeten annuleren vanwege het vroegtijdig overlijden van het zieke kind. De
overige dossiers die werden geannuleerd in 2018, vanwege de medische toestand van
het zieke kind, worden in de toekomst opnieuw afgehandeld van zodra we de
medische toestemming krijgen van de arts.
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Een geslaagde familiedag & vele blije gezichten bij Center Parcs Erperheide
Er viel dan ook zoveel te beleven! Het weer kon de pret niet bederven. “De afwezigen hadden ongelijk,” zo luidde het bij de deelnemers. Wij
waren voorbereid op een goede ontvangst van al onze gasten. De vrije parkwandeling ging voor iedereen meteen van start en de families
volgden met veel enthousiasme de leuke opdrachten langs het parcours: sporen herkennen, een insectenhotel helpen bouwen, samen
bloembollen planten, inhuldiging van het bloembollenperk, dieren aaien, enz. Van elke familie werd er een mooie gezinsfoto genomen alvorens
ze genoten van ons spaghettifestijn in het restaurant. Andere extra parkactiviteiten stonden bij velen op het programma, zoals klimmen,
zwemmen in Aqua Mundo, rijden met de gocarts, enz. Tussendoor, passeerde men tevens langs onze grimeur Michael en vond men er ook
een rustmoment om een Sintschoentje in te kleuren dat men nadien kon afwerken aan onze knutseltafel in de Market Dome. Met veel trots
overhandigden vele kinderen hun schoentje aan de Sint & Pieten, in ruil voor wat lekkers. Het bezoek aan het Sinthuis was dan ook een zeer
mooie afsluiter van een geslaagde familiedag bij Center Parcs Erperheide! We blikken voldaan en zeer tevreden terug op deze mooie dag en
hopen iedereen terug te verwelkomen in de toekomst. Een welgemeende DANK JE WEL aan het park en alle betrokkenen, waaronder onze
vrijwilligers en de fotografen Bjorn, Jeroen en Steve die puik werk hebben geleverd door deze fantastische familiedag op beeld vast te leggen!

Family-Fun-Food Day 2018
met spaghettifestijn en parkwandeling
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Beyond the Moon trofeeën
ZILVEREN TROFEE VOOR CORINTHIA PALACE HOTEL & SPA
Beyond the Moon vormt al vele jaren een vaste waarde bij het Corinthia Palace Hotel &
Spa. Jaarlijks houden ze
kleine acties en grote events
(pag. 12-13) om geld in te
zamelen voor Beyond the
Moon en Maltese gezinnen
te helpen.

Het hotelteam,

We zijn trouwe sponsors, zoals

waarvan Marisa Xuereb

ondernemingen en stichtingen, zeer

(pag. 26) de drijvende kracht

erkentelijk voor hun samenwerking op

is voor alles wat te maken

lange termijn. Als dank voor hun

heeft met MVO (Maatschap-

vertrouwen en steun erkennen we hen

pelijk Verantwoord Onder-

met Awards. Het betreft verschillende

nemen), verdient daarom

categorieën van trofeeën (brons, zilver,

onze ‘Silver Award’ namens 20 Maltese families met een ziek kind. Tijdens hun allereerste

robijn, goud, enz). Elke categorie

Gala avond (pag. 12) t.v.v. ons goede doel, werd deze trofee door Elena Delisse, onze

vertegenwoordigt een toenemend

Beheerder Familiedossiers,

aantal families met een ziek kind die,

uitgereikt aan de voormalige

dankzij de financiële bijdrage van de

hoteldirecteur David

sponsor, konden genieten van een

Woodward.

onvergetelijke Beyond the Moon
gezinsvakantie. In 2018, werden er
Awards uitgereikt aan twee Maltese
partners.

ZILVEREN TROFEE VOOR
‘THE LADYBIRD FOUNDATION’
The Ladybird Foundation is een Maltese stichting die gezinnen met
een ziek kind ondersteunt. Met de logistieke hulp, de organisatorische
aanpak en de kennis van Beyond the Moon sturen ze sinds 2013
Maltese families naar Disneyland in Parijs. Onze Manager, Pascale
Somers, had de eer om namens 20
families achter hun naam, de
Beyond the Moon 'Silver Award' uit
te reiken aan Steve Apap Bologna,
Vo o r z i t t e r v a n T h e L a d y b i r d
Foundation. We kijken ernaar uit om
nog vele jaren samen te werken.
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MARISA, ONZE TWEEDE
BEYOND THE MOON
AMBASSADEUR IN MALTA
“Marisa verdient deze erkenning.
Haar betrokkenheid gaat verder dan
het werven van fondsen. Ze
contacteert zelf Maltese gezinnen
die in aanmerking komen voor een
Beyond the Moon vakantie. Ze
assisteert hen wanneer ze hulp
nodig hebben voor hun éénmalige
vakantie met ons. Ze doet aan
netwerking om de missie van
Beyond the Moon in Malta nog

Erkenning voor inzet en toewijding
’AMBASSADOR AWARD’ VOOR MARISA XUEREB

verder te verspreiden. Dankzij haar
is zelfs H.E. Marie-Louise Coleiro
Preca, de President van Malta, op de
hoogte van wat we samen doen voor

De Administratief Manager van het Corinthia

waardeer ik enorm. Namens mijn gezin en

Maltese gezinnen. Marisa is een

Palace Hotel & Spa in Malta, Marisa Xuereb,

mijn familie (cq. collega’s) hier in het hotel,

bescheiden persoon die zeer

wijdt veel tijd aan liefdadigheidsprojecten. Ze

weet ik dat we met z'n allen ernaar uitkijken

toegewijd is en veel zorg draagt voor

is o.a. ook de katalysator van een aantal

om nog meer geld in te zamelen, zodat we

anderen. Een persoon met een groot

zeer succesvolle inzamelacties in dit hotel.

nog meer Maltese gezinnen met een ziek

warm hart en een voorbeeld voor

Haar zoon Adam, die zorgbehoevend is, is

kind een zorgeloze Beyond the Moon

ons allen," zei Pascale Somers.

een belangrijke reden waarom Marisa zo

vakantie kunnen bieden.” Marisa overziet alle

toegewijd is om anderen te helpen. De

fondsenwervende activiteiten en heeft ertoe

geboorte en de kindertijd van Adam hebben

bijgedragen dat er in het hotel reeds meer

haar geïnspireerd om aan liefdadigheidswerk

dan €95000 werd ingezameld voor Beyond

te doen, iets wat ze met zeer veel passie en

the Moon, goed voor 24 Maltese families die

gedrevenheid doet. In 2006, maakte Marisa

kunnen genieten van een zorgeloze Beyond

voor het eerst kennis met Beyond the Moon.

the Moon vakantie. Als dank en erkenning

“Anderen helpen geeft zoveel voldoening. Ik

ontving Marisa op 2 mei de "Ambassador

kan mijn leven en werk niet meer voorstellen

Award" met het bijhorend certificaat uit

zonder Beyond the Moon," aldus Marisa. "Ik

handen van Pascale Somers, Manager &

ben mijn werkgever enorm dankbaar dat hij

Bezielster van Beyond the Moon.

mij de ruimte geeft om - zelfs tijdens
kantooruren - liefdadigheidsacties te
organiseren, in samenhang met onze
jaarlijkse beurzen, de verkoop van
tweedehands hotelmeubilair of andere
interne events en activiteiten. Alle
personeelsleden dragen Beyond the Moon in

“Ik kan mijn leven en
werk niet meer
voorstellen zonder
Beyond the Moon.”

P.S.: Sandra Chetcuti was de eerste
Beyond the Moon Ambassadeur in
Malta die werd genomineerd in 2013.
Ook zij blijft toegewijd aan onze
vereniging en behoudt haar positie.

hun hart en gaan er liefdevol mee om. Dat
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EEN DROOM DIE
WERKELIJKHEID WERD
Wij willen jullie nogmaals van harte
bedanken voor deze onvergetelijke
ervaring die ons werd geboden. Het
was een welgekomen pauze. We
konden eigenlijk niet geloven
hoeveel geluk we hadden om met
het hele gezin in het buitenland tijd
door te brengen. Het was een droom

Als beloning een judo-initiatie

die werkelijkheid werd. Het was een
geweldige belevenis en we hebben

EEN LEUKE TEAMBUILDING O.L.V. ONZE METER GELLA VANDECAVEYE

er zoveel mogelijk uitgehaald. We
hebben monumenten en musea

De leerlingen van klas 6EM1 van het Sint-

als unieke prijs en bedanking voor hun

Michielscollege Schoten (pag. 11) zamelde

originaliteit een judo-initiatie cadeau van

het leuk. Disneyland was echt

de meeste fondsen in tijdens het schooljaar

onze Meter Gella Vandecaveye. Twee

magisch en dankzij de VIP-pas zaten

2017-2018. Eén van hun acties bestond uit

lesuren op een woensdagvoormiddag vlogen

we binnen enkele minuten op de

de aankoop van een
iPhone8 gevolgd
door de verkoop van
lotjes (€3,00/lotje)
aan

alle

geïnteresseerde

“Zij hebben toegepast wat ook
judoka’s doen. Met een
minimum aan inspanningen,
een maximum resultaat
behalen,” zei Gella.

bezocht, zelfs de kinderen vonden

nog nooit zo snel

attracties. Het was ook emotioneel,

voorbij! Als ex-judoka

want toen onze zoon ziek was en de

(6e dan!) bracht

kanker aan het bestrijden was, was

Gella op een leerrijke

een van de motivaties om te vechten

en plezierige manier

de gedachte: als hij goed genoeg is

de leerlingen enkele

zou de hele familie naar Disneyland

judotermen bij zoals

gaan. Dit was zelfs voordat ik wist

school. Een onschuldige hand trok het

Rei, Hajime, Matte, enz. Talrijke lachsalvo’s,

dat dit mogelijk zou zijn via Beyond

lotnummer van een dolgelukkige 15-jarige die

pittige opwarmingsoefeningen en enkele

als winnaar de iPhone8 in ontvangst mocht

judogrepen zorgden ervoor dat dit een

nemen. Kortom, in een mum van tijd en met

geweldige groepsactiviteit was om nooit meer

beperkte inspanningen, zamelden ze snel en

te vergeten. Als kers op de taart en

eenvoudig ruim €2000 in! Klas 6EM1 kreeg

verrassing kregen ze om beurten Gella’s

medestudenten op

Olympische medailles om de hals.

the Moon. Sinds het afschuwelijke
nieuws over ons kind, waardeer ik
eens temeer het belang van tijd met
de familie en quality-time met onze
kinderen. Ze worden zo snel groot
en soms absorbeert het leven je in
een draaimolen van taken en de
dagen vliegen voorbij. Mijn zoon en
de hele familie zien genieten van
kwaliteitsvolle, leuke tijd samen, weg
van de dagelijkse routine en de
zorgen thuis, is iets wat ik zal
koesteren en waarderen voor het
leven.

KISS acties
Keep It Small & Simple
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PROMOTIEMATERIAAL
Ter ondersteuning van onze
bloembollenactie hebben we een
promotieflyer, bloembollenfolders en
bestellijsten ter beschikking.

HET GANSE JAAR

Doe mee aan onze bloembollenactie!

Onze bloemenactie kan je houden in

SAMEN KUNNEN WE NOG MEER GEZINNEN VERRASSEN

voor zomerbloemen) of in het najaar

het voorjaar (feb-mei: bloembollen
(aug-dec: bloembollen voor

Ieder jaar opnieuw verspreidt Beyond the

voordele van ons goede doel. Maar liefst 40%

Moon haar missie en groeit haar

van de opbrengst gaat integraal naar Beyond

naamsbekendheid. Eigenlijk vergelijkbaar met

the Moon gezinsvakanties. Een eenvoudige

bloembollen: plant ze in de grond en ze

actie zonder voorraad of vooruitbetaling,

groeien ieder jaar opnieuw in groteren getale

m.a.w. geen risico!

voorjaarsbloemen)

terug. Een mooie metafoor die heeft geleid tot
onze jaarlijkse bloembollenactie, die in
augustus 2018 voor het eerst werd
gelanceerd.

Door de verkoop van

bloembollen kan je geld inzamelen ten

VANDAAG INSCHRIJVEN
Ga naar onze website “WAT JIJ KAN
DOEN” en registreer je online om
deel te nemen aan onze
bloembollenactie met jouw school,
vereniging, club of op de werkvloer
met jouw collega’s.

geef extra kleur
aan elke glimlach
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Hoe kunt u helpen?
ELK IDEE KAN EEN VERSCHIL MAKEN IN HET LEVEN VAN EEN FAMILIE MET EEN ZIEK KIND
Beyond the Moon geeft je voldoende houvast en ondersteuning om jouw MVO verhaal uit te werken en te vertellen. We verwerken jouw
verhaal in onze communicatie, voor zowel intern als extern gebruik. We zorgen voor een win-win situatie en bouwen samen aan een
partnerschap op lange termijn, waarbij wederzijds respect en dankbaarheid belangrijk zijn.
Verspreid onze missie en nodig anderen uit om ons te steunen. Elke bijdrage helpt ons om de levenskwaliteit te verbeteren van families
met een ernstig ziek kind en brengt een onmiddellijke, langdurige en positieve impact teweeg bij families die onze hulp het meest
nodig hebben.
Om onze werkingskosten te dragen, kan Beyond the Moon rekenen op een aantal vaste partners die deze kosten voor eigen rekening
nemen. Wij spenderen geen enkele euro aan betalende reclame of huur (onze medewerkers werken vanuit een thuiskantoor). We rekenen
op gratis media & marketing, alsook mond-aan-mond reclame. Elke gift die u ons schenkt, gaat integraal naar een gezinsvakantie voor
families met een ernstig ziek kind.
De vele acties en activiteiten die we in dit jaaroverzicht hebben vermeld gelden als voorbeeld en vallen onder een of meerdere van de
hieronder vermelde zes manieren om ons te helpen. Op onze website worden deze uitvoerig omschreven.

Naast onze nieuwe bloembollenactie (pag. 28) zetten we ook onze
kerstkaartenactie graag in de kijker, die we jaarlijks herhalen om onze
missie te verspreiden en dus voor meer naamsbekendheid.
Op vraag van sponsors en particulieren ontwerpen we zelf kaarten op
maat, in de gewenste taal en gepersonaliseerd met tekst en logo.

Eenvoudig: steun ons met een gift
Elke gift groter dan of gelijk aan €40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een
belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift (weliswaar op voorwaarde
dat u er niets van waarde voor in ruil krijgt) en kost u dus eigenlijk slechts €22. Ook
Beyond the Moon is een erkende vzw die fiscale attesten kan uitreiken. Aldus, steunt u
ons werk met een gift, dan krijgt u tijdens het eerste kwartaal van het daaropvolgend
jaar een fiscaal attest in uw brievenbus. Bij voorbaat hartelijk dank!

plan je een actie en/of hulp nodig?
contacteer ons
Zandstraat 27 K
B- 2223 Schriek (Heist-op-den-Berg)
België
📞 (+32)(0)15 23 36 82
E-mail: contactbtm@beyondthemoon.org
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