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Betekom – Borelingenfoto
Bolderberg – Online voorlezen door babysitters
Gijzenzele-Landskouter – Halloween in Gijzenzele
Kieldrecht – Gezinnen voor gezinnen
Opvelp – De doorgeefvaas

Betekom: Borelingenfoto
Normaal organiseren we jaarlijks een fotoshoot met alle
Betekomse baby’s die dat jaar geboren zijn. Dit jaar was een
groepsfoto helaas geen optie.
Door de coronamaatregelen waren we genoodzaakt om iedere
baby met ouders apart te fotograferen in een mooi decor.
Iedereen kreeg een tijdstip toegewezen, ontsmetting bij ingang
van de zaal, en dan doorgaan naar onze 'fotostudio'. Daarna
kregen ze nog een mooi receptiepakket mee naar huis om daar
bubbeltjesgewijs te genieten.

•

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=461164875322903&id=1
01021148003946

Bolderberg: Online voorlezen door
babysitters
Iedere woensdagavond om 18u30 leest één van de babysitters
voor aan kleuters en lagere school kinderen. Dit doen we via
Google Meet. Ouders schrijven in en ontvangen
woensdagnamiddag de deelnamelink. Het boek wordt
ingescand zodat we de tekening kunnen delen via de
schermweergave. Voor en na het voorlezen houden we een
kort babbelmoment met de kinderen. We hebben dit van Kerst
2020 tot Pasen 2021 georganiseerd.

We hebben dit georganiseerd om onze babysitters in de kijker
te zetten. Ze kunnen weinig gaan babysitten maar we
proberen de gezinnen warm te houden totdat de
coronamaatregelen toelaten om terug te gaan babysitten.

•

https://www.facebook.com/GezinsbondBolderberg/posts/3718075171591087

Gijzenzele-Landskouter:
Halloween in Gijzenzele
Het is een jaarlijkse traditie in Gijzenzele om elk jaar door onze
afdeling een Halloweentocht te organiseren. Wegens de Covid19 maatregelen konden we deze niet laten doorgaan, noch
mensen aansporen om samen te komen. Dit jaar hebben we
het hele dorp geflyerd met een bladzijde vol activiteiten:
bingozoektocht, recepten, film & boektips om de
herfstvakantie door te komen. Bovendien hebben we enkele
griezelverhalen zelf ingesproken in Halloweenthema en deze
via onze Facebook-pagina beschikbaar gemaakt.

•
•
•
•

https://www.facebook.com/watch/?v=795090631269466
https://www.facebook.com/watch/?v=4472540072816743
https://www.facebook.com/watch/?v=390164885447687
https://www.facebook.com/watch/gezinsbondgijzenzele/

Kieldrecht: Gezinnen voor gezinnen
De economische gevolgen van de COVID-19-pandemie dringen
ook onze gemeenschap binnen, gezinnen hebben het moeilijker
en ook bij ons stijgt het aantal kinderen dat opgroeit in
armoede. Als Gezinsbond kunnen we dit niet negeren. En zo is
het idee ontstaan om specifiek winterkleding voor kinderen in
te zamelen.
Omdat onze tweedehandsbeurs niet kon doorgaan omwille
van Covid-19 bedachten we deze actie. In de plaats van kledij
te verkopen, motiveerden we onze leden om kledij (en meer
specifiek winterkledij voor kinderen) weg te schenken aan BAsiel. De opkomst was hartverwarmend.

•

https://www.facebook.com/1110897778/posts/10222726706692219/

Opvelp: De doorgeefvaas
We kochten 3 vazen, vulden deze met bloemen en hingen er
een kaartje aan. Bedoeling is om als de bloemen verwelkt zijn
de vaas te vullen met nieuwe bloemen, al dan niet aangekocht,
en deze aan iemand anders zijn deur te zetten als verrassing.
De eerste vazen gaven we als bedanking aan 3 vrijwilligers die
ons regelmatig helpen op onze activiteiten. De vazen mogen
ook doorgegeven worden aan niet-leden. Zo hopen we meer
gezinnen aan te trekken en een samenhorigheidsgevoel te
creëren in onze gemeente.

•

https://www.facebook.com/Gezinsbondopvelp.be/posts/1461061050758102

