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Het Meisje en de Roos
Er was eens, heel lang geleden…
Met deze zin beginnen de meeste sprookjes, maar heel soms, wordt een sprookje
werkelijkheid. Elk jaar begint een nieuwe
reeks Habbekratskampen met een sprookjeskamp. In een prachtig decor duiken
tientallen jongens en meisjes in een schitterende wereld van fantasie en avontuur.
Een flink jaar geleden was er ook zo’n
meisje dat wel eens meewilde met een
sprookjeskamp. Maar, toen ze éénmaal op
kamp was voelde ze zich toch wel een
beetje triestig. En toen zij als opdracht de
solide klimmuur diende op te klimmen om
er bovenaan een roos te plukken zoals
prinsen dat vroeger plachten te doen, ging
ze stilletjes in een hoekje zitten huilen…
Inmiddels was er zich aan de andere kant
van Het Avonturenhuis, het vakantiehuis
van Habbekrats in de Ardennen een heel
ander sprookje aan het voltrekken. Hare
Majesteit Koningin Paola had die dag
besloten om het sprookjeskamp van
Habbekrats te bezoeken met een

vriendin. De Koningin bewonderde het
Avonturenhuis, praatte verrukt met de
Gebroeders Grimm die haar ontvingen en
arriveerde tenslotte bij de klimmuur waar
ze het trieste meisje aantrof.
Toen de Koningin aan het meisje vroeg
waarom ze niet naar de roos kon klimmen
antwoordde het kind dat ze daarvoor te
triest was want dat ze haar mama miste.
De Koningin dacht even na en vroeg toen
het meisje of ze misschien voor Haar die
roos wou gaan plukken. Dat wou het
meisje wel doen. En terwijl ze de muur
opklom om de mooie roos te plukken vergat ze alras haar verdriet en bood ze even
later de Koningin de prachtige bloem aan.
Daarop gaf de Koningin de roos prompt
terug aan het meisje met de vraag ze
namens de Koningin aan haar mama te
geven. Het trieste meisje fleurde daardoor
helemaal op en nam als een echte heldin
verder deel aan het Habbekratskamp.
En zo kreeg ook dit waargebeurde sprookjesverhaal een heel mooi happy end…

Het Beste van België

De ene Belg is de andere niet. Dat weten
we allemaal. We hebben Brusselse Belgen, Vlaamse Belgen, Waalse Belgen en
Belgische Belgen… Een ding is zeker:
sommigen zijn Rare Jongens. En daarover
precies hebben we bij Habbekrats een
kamp gemaakt met de welluidende titel
“Ils sont Fous, ces Belges – Rare jongens,
die Belgen”. Met zo’n klinkende Asterixtitel kon dit avontuur alleen maar goed
aflopen. Jongens en meisjes uit Wallonië,
Vlaanderen en Brussel trokken de hele
krokusvakantie lang samen op pad om
elkaar beter te leren kennen. Ze klauter-

Beste Vrienden,
De artikels die u gaat lezen in dit
nummer van Infos Froidure geven
u een concreet beeld hoe wij onze
geplande doelstellingen realiseren.
Wij zijn blij ze met u te kunnen
delen vandaag want al deze acties
ten bate van de kansarme jeugd
zouden niet mogelijk zijn zonder
uw hulp. Habbekrats vertelt u
leuke verhalen over hun
“sprookjeskamp” in Berismenil
in de Ardennen, over het
onverwachte bezoek van Koningin
Paola en over de prachtige
vijfdaagse tocht door België onder
het motto: “Ils sont fous ces Belges
- Rare jongens die Belgen.”
De kampen die Habbekrats
uit Gent organiseert zijn
buitengewoon door hun speels
karakter. De kinderen komen er
altijd enthousiast van terug.
Maar nog belangrijker is hun
uitgesproken opvoedend karakter.
Respect voor de anderen, tucht,
geweldloosheid zijn waarden die
bij elke activiteit van Habbekrats
aan de basis liggen.
Kan men beter de nagedachtenis
van Abbé Froidure eren, hij die een
groot opvoeder en een groot
patriot was? U gaat ook een ander
aspect ontdekken van de hulp die
de Federatie verleent aan haar
aangesloten tehuizen in het artikel
dat gewijd is aan de belangrijke
uitbreidingswerken van het tehuis
Copain Park in Brussel. Dit
opvangtehuis is oud en heel groot.
Dankzij de edelmoedige steun van
meerdere sponsors hebben wij die
werken kunnen uitvoeren. Daar
droomden de verantwoordelijken
van het tehuis reeds lang van…
Ik durf hopen dat die enkele
voorbeelden van onze hulp aan
kans-arme kinderen u zullen
overtuigen om in ons te blijven
vertrouwen en dat zij een
aanmoediging zullen zijn om de
Federatie Abbé Froidure te blijven
steunen. Ik dank u bij voorbaat.

den tot in de bovenste bol van het
Atomium, gingen met vier minibussen op
pad langs de mooiste Vlaamse en Waalse
wegen en maakten er kennis met het
“Beste van België”.
Op dag twee sloofden de deelnemers zich
samen uit op een avontuurlijk parcours
om, net zoals in het grote België van een
groep een échte ploeg te maken. Dag
drie van de krokusvakantie speelde zich
af op een heel bijzondere plaats. Op en
rond het drielandenpunt fietsten de jongeren informatie bij elkaar over onze
grenzen, onze buren, onze gebruiken en
onze taal. Uiteraard werd alles netjes
geregistreerd op video…

De vierde kampdag was gewijd aan de
Belgische helden. Samen met hun begeleiders toonden de deelnemers hun
talent op het vlak van sport, zang, drama
en wetenschap. Die dag werd dan ook
mooi afgesloten met het uitreiken van de
Gouden Plaat voor zang, de Oscar voor
het beste acteertalent, de Olympische
medaille voor de sportman van de week
en uiteraard de Nobelprijs voor de grootste wetenschapper.
De laatste dag van dit avontuur speelde
zich helemaal af in Brussel. Vier groepjes
jonge Belgen fietsten Brussel binnenstebuiten en ontdekten samen het fraaiste
van onze hoofdstad.
Maar het mooiste moest nog komen
want toen de jongeren na vijf dagen
samenwerking en inzet in het Bellevue
museum te Brussel belandden, werden
ze verwelkomd door onze kersverse
Habbekrats Ambassadrice Sandra Kim.
Ze werd door de jongeren getrakteerd
op een schitterende bos bloemen en een
knappe vertolking van j’Aime la Vie.
Recht uit het hart!

Baron Paul van der Straten Waillet
Voorzitter

Geïnteresseerd in nog meer
Habbekrats- avonturen?
Vraag de gratis brochure
“De Habbekratshelden”
of bel of mail voor meer info naar:
Vzw Habbekrats – PB 1 9000 GENT
Tel 09.233.5.222 (optie 3)
Mail gent@habbekrats.be.

Zes nieuwe kamers voor Copain Park
Steeds minder jongeren
gaan terug naar hun
familie. Die kinderen
die het minste kans
maken op terugkeer naar
hun familie, wil Copain
Park in de individuele
kamers installeren.
Het zijn situaties die
meer en meer voorkomen.

Copain Park - Na

Drie kinderen per kamer,
dat was teveel…
Om haar 40ste verjaardag
te vieren en om het
comfort van haar
“gasten” te verbeteren
heeft Copain Park het
geld gevonden om de
levensruimte van het
tehuis te vergroten.
In Molenbeek heeft het tehuis van de vzw
Copain Park, opgericht in 1966 door een
groep vrienden van Abbé Froidure, de
woonruimte voor de jongeren aanzienlijk
uitgebreid. Zes kamers, een bad- en een
douchekamer, een speelzaal… Meer dan
120 m2 in het totaal werden aan dit huis
toegevoegd.” Nu zijn ze met twee of drie
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kinderen per kamer, zegt Bruno van Halle,
directeur van het tehuis. Er is een verdieping voor de meisjes en één voor de jongens. In totaal leven vijftien kinderen
onder dit dak. Om de 40ste verjaardag te
vieren van Copain Park wilden de raad van
bestuur en ikzelf iets speciaal doen. Die uitbreidingsplannen bestonden al lang.”
Maar er was geen geld! De totale kostprijs
van deze werken is ongeveer 125.000 euro.
En het is niet met de subsidies van de staat
dat Copain Park zich deze “luxe” had kunnen veroorloven. Men moest op zoek naar
andere bronnen. Dankzij de giften van de
Fortis Foundation, van privé sponsors, van
de firma Euroclear, die heel de brandbeveiliging voor haar rekening nam, van de
Federatie Froidure hebben nu zes jongeren
een eigen kamer voor hen alleen! “ Dat zal
heel wat aangenamer zijn voor hen.
Daarbij is het ook een gelegenheid om hen
verantwoordelijk te stellen voor een plaats
waar zij baas zijn en waar zij leren hun
levensomgeving te respecteren. Maar het
doel van deze uitbreiding is zeker niet om
meer kinderen op te vangen in Copain
Park. Wij willen het aantal plaatsen niet
vermeerderen. Integendeel wij gaan de
kamers vrijmaken zodat jongeren die geen
enkele hoop hebben om naar hun familie
terug te keren, hun eigen stek hebben.”
Gedurend drie maanden hebben verschillende firma’s onder deskundige leiding van
een architect de zware werken uitgevoerd:
tussenwanden in de kamers, vervanging
van ramen, schilderen, plafonneren, installatie van electriciteit, verwarming en sanitair… Het moet gezegd worden dat de
vzw, sedert zij zich in 1988 in dit voormalig
stoffenatelier gevestigd heeft, er ook alles
aan gedaan heeft om de kinderen op een
comfortabele manier op te vangen. Maar
met heel beperkte middelen kwam het
erop neer het gelijkvloers en twee van de
vier verdiepingen van het grote gebouw
bewoonbaar te maken. Nu twee jaar
geleden vernieuwde de vzw het dak van
het huis dankzij onder andere de Federatie
Froidure. Vandaag is er een vleugel
bijgekomen voor de kinderen. Tegen eind
maart zullen de werken gedaan zijn en in
de maand mei zal er een inhuldiging plaats
hebben. En plannen, de directeur van
Copain Park sedert meer dan 26 jaar,
heeft er nog zijn hoofd van vol: het regenwater gebruiken voor de toiletten van het
gelijkvloers en voor de twee wasmachines,
zonnepanelen plaatsen voor de voorziening van warm water in de douches en
vooral de keuken in orde brengen volgens
de nieuwe normen van de voedinginspectie. Maar om die plannen te realiseren
zullen er nog wat tijd en nieuwe subsidies
nodig zijn.

Wil u kennis maken met Copain Park,
aarzel dan niet om eens te komen kijken. Ook op internet kan u ze vinden.
Zij vermelden daar regelmatig wat hun
noden zijn. www.copainpark.be

Situaties zonder hoop, zo zijn er veel,
steeds meer en meer, teveel! Bruno van
Halle stelt een reële stijging vast sedert
enkele jaren. “ Een terugkeer naar de familie, ik heb er in Copain Park geen meer
meegemaakt sedert augustus 2004. Tijdens
sommige week-ends zijn er soms twaalf
kinderen aanwezig… voor één enkele
opvoeder! Toen wij verhuisd zijn naar
Molenbeek waren er bijna alleen maar
adolescenten. De problemen in de families
waren toen niet zo ernstig als vandaag.
Tegenwoordig worden de ouders van de
kinderen die wij opvangen steeds meer en
meer geconfronteerd met enorme sociale
en economische moeilijkheden gepaard
met ernstige verslaving aan alcohol, drugs
of geneesmiddelen. Zij hebben vaak de
indruk dat hun kinderen afgenomen werden. Maar heel dikwijls zijn zij niet meer in
staat om zich om hun kinderen te bekommeren omwille van hun eigen problemen.
Ik heb hier een meisje dat oorspronkelijk
15 dagen moest blijven. Wel zij is reeds 10
jaar bij ons en zij heeft weinig kans om
morgen terug naar haar familie te gaan! “

Copain Park - Voor

De voorzieningen, de
ouders, de opvoeders.
In Copain Park, juist zoals in gelijkaardige
voorzieningen, hebben wij een lange lijst
van kinderen met hun ongelukkige familieverhalen. Wij hebben vaak meer problemen met de families dan met de jongeren
zelf. In het grote huis op de Belgicalaan
waar 15 jongeren verblijven, zijn elke dag
10 personen in de weer om de jongeren te
helpen volwassen te worden. Dit werk van
elke dag gaat van een basis levensopvoeding: leren een goeie dag, dank u en tot
ziens zeggen, maar ook hen leren studeren… Maar wat de ouders zeggen blijft
altijd sterker doorwegen dan wat het
opvangtehuis zegt. “ Eén van onze grootste zorgen is de schoolbegeleiding. Wij
hebben een halftijdse opvoedster die zich
uitsluitend bezighoudt met naar oudercontacten gaan en met huiswerk maken… En
onze gasten zijn steeds jonger. De jongste
van Copain Park is 5 jaar.”

De gastgezinnen,
een bad van frisse lucht.
Tijdens het week-end en de vakanties hebben wij een heel net van gastgezinnen
opgezet. Zij vangen dan de kinderen bij
hen thuis op. “Over dit soort opvang moet
men goed nadenken. Het gaat er niet om
dat een jongere alleen maar Kerstmis en
Nieuwjaar komt vieren. Het zijn geen poppen! Het moet in de eerste plaats een
meerwaarde zijn voor het kind en niet voor
het gastgezin.” Dit netwerk loopt goed en
biedt aan vele jongeren de kans om de
vakantie elders dan in de voorziening door
te brengen. De voorziening mag nog zo
goed zijn, nooit kan zij een gezin vervangen, zelfs geen gastgezin.

LDO

Copain Park - Tijdens

DE INFORMATIE:
FISCALE ATTESTEN
2006
De fiscale attesten van 2006
zullen voor 2 mei 2007
verzonden worden.
B. van Halle - Directeur

