
weeshuizen zijn erg 
zwaar omdat het 
hartverscheurend is om 
al de kinderen te zien 
die ook graag een papa 
en mama hadden 
gehad.  De 
verzorgsters doen 
ontzettend goed werk 
met de weinig middelen 
die ze hebben. 
Als je daar bent en je 
leeft (letterlijk) 
dagelijks mee en 
bekijkt alles met je 
westerse ogen dan is er 
zoveel dat er met een 
klein beetje geld voor 

Vorig jaar is Els samen 
met haar man Rudi naar 
Kazachstan geweest om 
twee flinke jongens te 
adopteren in twee 
verschillende 
weeshuizen.  In een van 
de weeshuizen heeft ze 
Marjolein ontmoet die 
daar was voor de 
adoptie van haar twee  
prachtige dochters.   
Een deel van de 
procedure bestaat uit 
een dagelijks bezoek 
aan het weeshuis.  Je 
bevindt je dan in de 
leefgroep van jouw kind 

dat je graag zou willen 
adopteren.  Het is 
natuurlijk heel goed 

voor de band die je 
opbouwt met je 
kind.  Maar de 
bezoeken aan de 

Ons eerste project is 
de ‘Preschool for 
Children’ in Rudny, in de 
provincie Kostania te 
Kazachstan.  Het 
streefdoel is er een 
speeltuin uit te bouwen 

en de kleine 
gebruiksvoorwerpen 
voorraad aan te vullen.   
Voorlopig spitsen we 
ons toe op een weeshuis 
maar we hopen in de 
toekomst nog meer 

kinderen in andere 
landen te verwarmen 
met onze acties. 

De weeskinderen in Rudnyi, 
Kazachstan 
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deze kinderen kan 
gedaan worden.  Wat je 
daar beleefd hebt kan je 
nooit meer loslaten. 
Versleten matrassen,het 

weinige 
speelgoed en 
zeker de 
vragende 
blikken van de 
kinderen.   Els 

en Marjolein wilden dan 
ook echt iets doen  voor 
het weeshuis.  Wij 
kregen onmiddellijk de 
steun van familie, 
vrienden en 

collega’s .  Het idee is 
gegroeid om ons te 
verenigen omdat we 
samen meer kunnen en 
misschien echt iets 
kunnen betekenen voor 
de weeskinderen. 

aan de kinderen in 
weeshuizen te schenken.  
Direct hebben ze ons een 
speelhuisje geschonken 
voor de weeskinderen van 
Kazachstan. 
 
De kunstschilder Cyriel 
zet zich persoonijk in 
voor het goede doel.  Hij 
stelt iedere zes maanden 
één schilderij ten 
voordele van de vzw ter 
beschikking.  Wij zijn 
hier heel dankbaar voor. 
 
Het sport centrum 
Victory Sport Fit en Fun 
helpt met de actie  ‘een 
gezond gewicht voor een 
goed doel’.  Zij bieden 
hun klanten het ’12 weken 

voedingsplan’ aan. Voor 
iedere kilo die klanten  
verliezen of bijkomen op 
weg naar een gezond 
gewicht, schenkt het 
sport centrum aan de 
vzw Spaciba 1 euro voor 
het goede doel. 

Els heeft  contact gelegd 
met Willy 
productmanager van 
Jaga, onze hoofdsponsor.  
Het is dankzij onze 
sponsors dat het 
mogelijk is om onze 
projecten te realiseren.  
Jaga is bijzonder 
enthousiast  over onze 
plannen voor het 
weeshuis.   
 
De firma Marny is 
gespecialiseerd in buiten 
speeltuigen voor 
speeltuinen. We zijn bij 
de firma Marny op 
bezoek geweest en zij 
waren direct te vinden 
voor onze plannen om een 
beetje liefde en warmte 

Kinderen 
leven in 
leef-
groupen 
van 10 

Onze sponsors 

Wie helpt 

ons  om ons 

doel te 

bereiken? 
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Onze eerste actie was om onze 
website ‘on line’ te krijgen.  En zeg nu 
zelf, Marjolein heeft er een pareltje 
van gemaakt.   Beslist een bezoekje 
waard. 

te steunen.  
In het kader van dit 
project organiseren wij 
volgende acties:  
Een daguitstap naar het 
pretpark Molenheide  
Het 1ste,2de,3de en 4de 
leerjaar kunnen gebruik 
maken van de nieuwe 
binnenspeeltuin  van 
Mo lenhe ide  en  het 
R o b i n s o n p a r k . 
Het 5de en 6de leerjaar 

mogen zwemmen in het 
zwembad en in het 
Robinsonpark spelen Elk 
kind wordt 1 gratis drankje 
aangeboden door onze 
sponsor Jaga.  
Wedstrijd ‘ Een warm hart 
v o o r  k i n d e r e n ’  
Maak een tekening, een 
opstel, gedicht… over het 
t h e m a 
   “Een warm hart voor 
kinderen.”  

De vzw Spaciba zet zich in 
samen met de firma Jaga 
uit Diepenbeek en het 
pretpark Molenheide uit 
Houthalen-Helchteren  om 
aan dit onrecht iets te 
doen.  Beide firma’s hebben 
het peterschap op zich 
genomen van ons eerste 
project ‘Een warm hart voor 
k i n d e r e n ”  d a t  a l s 
d o e l s t e l l i n g  h e e f t 
weeskinderen in Kazachstan 

Bezoek onze weppage 
op www.spaciba.be 

Scholenacties Een warm voor kinderen  
De vzw 

Spaciba zet 

zich in samen 

met de firma 

Jaga uit 

Diepenbeek en 

het pretpark 

Molenheide uit 

Houthalen-

Helchteren   

 

Onze website actie:  per opbod schilderijen verkoop en speciale objecten 
Je kan op onze website bieden op een schilderij van de kunst schilder Cyriel.   
 

Onze actie:  Gezond gewicht voor een goed doel’ 
Het sport centrum Victory Sport Fit en Fun helpt met de actie  ‘een gezond gewicht voor een 
goed doel’.  Zij bieden hun klanten het ’12 weken voedingsplan’ aan. Voor iedere kilo die klanten  
verliezen of bijkomen op weg naar een gezond gewicht, schenk het sport centrum aan de vzw 
Spaciba 1 euro voor het goede doel. 
Alle opbrengsten van alle acties gaan intregaal naar onze weeskinderen in Kazachstan. 



Hier willen we toch even de tijd nemen om 
speciale inspanningen van vrijwilligers te 
bedanken en even in de bloemetjes te zetten.  
 
Ons logo hebben wij te danken aan Jan Tielens.   
 
Onze formulier on line werkt dankzij de hulp van 
Steve van Lint. 
 
Beste mensen heel hartelijk bedankt omdat 
zonder jullie hulp het niet mogelijk was geweest.  
Wij zijn heel erg blij met alle hulp, in elke vorm, 
want zonder jullie zouden we het niet kunnen 
waarmaken.   

 

Speciale dank aan 

www.spaciba.be 

vzw Spaciba 

Breemstraat 3 

3520 Zonhoven  
GSM: +32 474 567 562 

 

E-mail: info@spaciba.be 

"Je dagelijks kunnen wassen. ’s Morgens en ’s 
avonds je tanden kunnen poetsen.  Iedere dag 
frisse kleren aantrekken. Het lijkt de 
gewoonste zaak van de wereld.  En toch weten 
we allemaal dat het niet voor iedereen is 
weggelegd. ” 

Kinderen in weeshuizen hebben geen gemakkelijk 
bestaan, voor hen is het hard overleven en geldt de 
wet van de sterkste.  Tussen onze leden zijn er 
adoptieouders die zelf ter plaatse zijn geweest en 
met eigen ogen gezien hebben hoe groot de nood is.  

Wilt u ook helpen?   

Word onze sponsor!   

Of word steunend lid! 

Neem vandaag nog contact op met ons 

for children in Kazakhstan with love 

Bezoek onze web site 
www.spaciba.be 
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