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Plan Ouders op wereldreis met en voor kinderen
Grimbergenaren bezoeken projecten in Vietnam en Cambodja waarvoor ze
63.000 euro inzamelden
Krista de Bruyckere, haar man Alain en 2 dochters (3 en 4 jaar) uit Grimbergen, trokken eind vorig jaar voor 4
maanden op wereldreis. Daarbij bezochten ze o.a. de Plan-projecten waarvoor ze meer dan 63.000 euro inzamelden.
Kom op 20 februari naar hun reisvoorstelling!
Het werd een reis met kinderen, voor kinderen. ‘We willen onze
dochters Lhasa en Noumea leren delen en laten zien hoe ze zich kunnen
inzetten voor andere kinderen,’ zegt Krista.
Krista en Alain, die al sinds 1995 Plan Ouder zijn, besloten om zich voor
en tijdens de reis te engageren voor Plan België. Via haar organisatie Kids
for Kids zette Krista twee jaar lang allerlei benefietacties op poten. Een
concert met Toots Thielemans, acties via de school van de kinderen
(Prinsenhof in Grimbergen), een adoptie-actie voor knuffelberen… De
opbrengst: meer dan 63.000 euro! Deze ging naar Plan-projecten voor
kinderen in Vietnam en Cambodja.
Nadat ze o.a. Tibet, Nieuw-Caledonië, Indonesië, Australië en China bezocht, sloot de familie haar reis af met het bezoek aan
de gesponsorde Plan-projecten. In de provincie Thai Nguyen in Noord-Vietnam en de provincie Siem Reap in Cambodja
stonden o.m. bezoeken aan scholen, een theeplantage en een gezondheidscentrum op het programma. Het werd één van
de hoogtepunten van de reis.
Ook in 2011 zal Kids for Kids benefietacties organiseren, deze keer voor kinderen in België. Een initiatief dat in het kader van
het Europees jaar van de vrijwilliger zeker aandacht verdient!
Benieuwd naar de foto’s en uitleg over de wereldreis van de familie de Bruyckere (waaronder het bezoek aan de
Plan-projecten)? Iedereen is welkom op zondag 20 februari om 14:30 in zaal Fenikshof, Abdijstraat 20 in
Grimbergen. Inkom: 5 euro (ten voordele van projecten van Kids for Kids).

Graag een mail naar alainkrista@hotmail.com voor een afspraak voor een interview of bel Krista: 0475/83 58 19.
> Lees de getuigenis van de familie de Bruyckere over het bezoek aan de Plan-projecten in Vietnam en Cambodja:
http://www.planbelgie.be/steun-plan/plan-ouder-worden/testimonial-plan-ouders/getuigenis-wereldreis-plan-ouders-kidsfor-kids/
> Meer info over de projecten en de reisblog: http://www.kids-for-kids.be
> Meer uitleg over de projecten van Plan België in Cambodja, Vietnam en de projecten van de internationale Plankoepel in Azie (in het Engels): planbelgie.be/wat-doet-plan/waar-is-plan-actief/cambodja, http://www.planbelgie.be/watdoet-plan/waar-is-plan-actief/vietnam, http://plan-international.org/where-we-work/asia
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Plan België is een onafhankelijke ngo die deel uitmaakt van de internationale Plan-koepel. Deze biedt structurele hulp aan 48 landen in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika. Plan bestaat sinds 1937 en wil de leefomstandigheden van kinderen structureel verbeteren, zodat ze zichzelf kunnen ontplooien in een
wereld die hun rechten respecteert. Plan baseert zich hiervoor op het Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind.
Dankzij de steun en het vertrouwen van onze Plan Ouders kunnen we onze projecten verwezenlijken.

