
 

 

 

In deze nieuwsbrief zetten we graag ons Rita en haar confituuratelier 

Carrement Confiture in de kijker. 

  

 

 

 

 

“Over kinderen, pruimen en confituur” 

Persoonlijk vind ik het  bijzonder treurig dat een vzw als ‘Vergeet de Kinderen Niet’ moet 

bestaan. Kinderen hoeven zich geen zorgen te maken over huisvesting of over eten. Ze 

moeten zich vrij en vrolijk kunnen ontplooien en de wereld leren verkennen op een 

ongedwongen en aangename manier, zonder anderen te moeten wantrouwen.  Zo is het 

helaas niet. Met een warm hart kan veel gedaan worden, maar het is beter actief 

mee te werken. De wereld verbeteren doe je immers dag na dag. 

Door aandacht te vragen voor de problematiek van kinderen die zich in een extreme 

armoedessituatie bevinden, hen te helpen tijdens ons Zomerkamp in Dendermonde en door 

het maken en verkopen van confituur, hoop ik een klein beetje mee te werken aan die 

betere wereld. Liefst doe ik dat anoniem, in alle stilte, ver van mijn eigen leefomgeving 

en met daadwerkelijk bezig zijn, zonder dé grote Moeder Theresa te willen uithangen.   

Toen ik tijdens de tentoonstelling “Kansarmoede door kinderogen” Yasmina El Boubkari 

leerde kennen en haar verhaal over dakloze kinderen in Brussel hoorde, was mijn besluit 

snel genomen.  De zomer na die ontmoeting kwam ik als vrijwilliger bij ‘Vergeet de 

Kinderen Niet’ vzw helpen en dat doe ik na 8 jaar nog altijd met evenveel plezier.    

Sindsdien besef ik nog meer dan vroeger dat ik in een veilig nest geboren ben en een 

aangenaam, bijna zorgeloos leven heb.  Niet iedereen krijgt alle kansen 

om te groeien.  



Maar ik wil jullie vooral ook meenemen in het ontstaansverhaal van onze confituur. 

In de omgeving van Langres (Frankrijk), de geboortestad van Denis Diderot, ligt een 

pruimenboomgaard.  Ieder jaar opnieuw zijn er te veel pruimen. Ze laten rotten is geen 

optie maar wat doe je met kilo’s pruimen? In geuren en kleuren vertelde ik over de pruimen 

en de likeurgeur bij het rottingsproces aan 2 vriendinnen.  En met die vriendinnen droom 

ik over een betere wereld, over vrijheid, over solidariteit, over liefde, maar ook over te 

veel pruimen. En zo werden we de bedenkers van ons vliegend confituur-

atelier met als naam : ‘Carrément confiture’. 

De eerste potten voor het goede doel werden in 2018 gemaakt en we vroegen ons af waar 

we in godsnaam 100 potten gingen verkopen, maar tot onze verbazing waren die binnen 

het 1/2 uur weg en moesten we ofwel heel veel gegadigden teleurstellen of meer confituur 

maken.  We verkochten exact 456 potten confituur en schonken het bedrag, 2.280 Euro, 

aan het huis voor jonge, pas meerderjarige vluchtelingen ‘A Rolling Stone’ in Sint-Niklaas.   

Ondertussen is het een jaarlijkse activiteit. Soms maken we confituur in 

Frankrijk, soms in een grootkeuken of thuis bij één van de bedenkers. Zowel naar het 

maken als de verkoop ervan kijken we enorm uit.  Het is immers altijd een ontmoeten van 

mensen die een betere wereld willen. De opbrengst gaat voor een stuk naar ‘Vergeet de 

Kinderen Niet’ en het andere deel gaat naar een andere organisatie die werkt rond 

kansarmoede bij kinderen. In 2022 was dat Nasci vzw, een organisatie die zich het lot 

van jonge alleenstaande mama’s aantrekt.   

Wie te veel fruit heeft en het ons wilt schenken, mag ons altijd contacteren.  We maken 

graag rabarber, aardbeien, kriekenconfituur van jouw fruit voor het goede doel.   

  

 

 

 

 



Iets over onze activiteiten 

en acties: 

Het is weer voorbij, die mooie zomer … en hoewel het najaar ons nog heel wat warme 

dagen bezorgde, is de winter nu wel heel erg aanwezig. Een periode die gekenmerkt wordt 

door haar vele feesten en het toasten op een nieuw begin. Maar deze periode is niet voor 

iedereen een periode van welvaart en overdaad. Veel van de kinderen die we bereiken 

hebben niet het geluk om een cadeautje onder de kerstboom te treffen laat staan om te 

genieten kunnen genieten van een rijk gevulde eettafel. En omdat we daar heel graag 

verandering in wilden brengen gingen we op zoek naar een secret santa 

partner die er samen met ons voor gezorgd heeft dat we maar liefst 107 (!!!) 

kinderen blij konden maken met een persoonlijk geschenk op kerstavond.  

DANK JULLIE WEL!!  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Warmste Week 
Ook in 2022 werd onze vzw geselecteerd als project binnen “De Warmste Week”. We 

kregen heel wat lieve berichten binnen en er werden tal van acties opgezet door 

mensen die onze werking genegen zijn. Wat allemaal resulteerde in heel veel warmte. 

Warmte die wij alvast zullen gebruiken om ons volgend Zomerkamp mee te organiseren. 

Overigens een feesteditie want we bestaan intussen al 10 jaar!   

De AA  ballen 

De “aa ballen” zoals de oud-leiders van KSA St-Arnout uit Sint-Gillis-Dendermonde 

zichzelf noemen, zijn dit jaar weer gaan sterzingen. Omdat we allemaal een beetje 

ouder worden, werd voor een beperkt programma van een halve dag in plaats van een 

volledige gekozen. Dit heeft 500,00 EUR opgeleverd welke ze graag aan Vergeet de 

kinderen niet! schenken.   

Het leercollectief 

Bijzonder warme mensen gespot bij GO- scholengroep Het leercollectief : een 

knuffel voor al onze kampkinderen, dank jullie wel! 

 

 



 

De slimste straat 

Deelnemen aan de slimste straat is hoe dan ook verstandig want je steunt onze VZW. Er 

zal opnieuw een quiz plaatsvinden om te bepalen wie de bewoners van de Gentsesteenweg 

kan verslaan als slimste straat van D”endermonde. De quiz wordt georganiseerd door 

quizploeg “de verkwissersz. De quiz gaat door in het Gildenhuis in Sint Gillis 

Dendermonde op 06/05/2023.  

 

 

 

Chefs for charity 
Zin om je in de watten te laten leggen en tegelijkertijd onze projecten te steunen? Op 

paasmaandag 10 april 2023 slaan de chefs van onder meer ’t 

Truffeltje, Flammazien, Da Vinci, Cinemange, Kokarde en Hof ter Velden de handen in 

elkaar en zullen ze zich in het zweet werken zodat de kinderen die wij bereiken een betere 

toekomst krijgen. Zit je al te watertanden? Reserveren kan alvast via dit adres: 

info@vergeetdekinderenniet.be – heel graag tot dan! 

mailto:info@vergeetdekinderenniet.be


 

VUB speelgoedinzameling 

Een schenking van maar liefst 4.5 m3 aan kinderspeelgoed (oftewel in studententaal 

goed voor een waarde van 18.000 pintjes) en dat allemaal voor onze kinderen! merci! 

 

 

 



Kinderfeest 

Inmiddels is het een jaarlijkse traditie dat we met onze kinderen deelnemen aan het feest 

in Hamme dat door Rotary Waasmunster Durmeland wordt 

georganiseerd voor kinderen in kansarmoede. De bedoeling is om de kinderen een 

namiddag onbezorgd feest te laten vieren. Een grote zaal vol springkasten, grimeuses, 

glittertattoos, veel lekkere hapjes en zo meer. Voor het eerst organiseerden twee van 

onze jongeren (die al jaren deelnemen aan onze activiteiten) een heuse dansworkshop. 

Jaimy & Kevina kregen bijna de hele zaal op de dansvloer! 

De kinderen (en wij) kijken alvast uit naar de volgende editie! Dank jullie wel!  

 

 

 

  

  

 

 

 



 

Halloween in Bobbejaanland 

Op 30/10/2022 vertrokken we met 49 enthousiaste 

kinderen/jongeren richting Bobbejaanland. Ons Chantal voorzag bij aankomst 

voor iedereen een overheerlijk lunchpakket en en toen het bijna donker werd genoten we 

van een echte verse pizza .  

Maar eerst moesten we natuurlijk alle attracties uittesten! De grote kinderen zochten 

gretig naar de meest spannende en wildste attracties terwijl de kleintjes genoten van een 

rustige rit in onder meer de carrousels. Wij zagen alvast alleen maar lachende gezichtjes. 

Kijk gerust even mee: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie & planning 

Naar goede gewoonte evalueerden we niet alleen ons afgelopen werkingsjaar maar 

planden we ook ons volgende werkjaar 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Deze activiteiten willen we graag realiseren: 

• 8 maart 2023: mama-verwen-dag 

• 13 mei 2023 : daguitstap aan zee 

• 29 juli tot 3 augustus 2023: Zomerkamp  

• 21 oktober 2023: daguitstap Bobbejaanland :  

• 10 december 2023: Kinderfeest (onder voorbehoud) 

Maar ook… 

Naast leuke activiteiten willen ook blijvend inzetten op duurzame projecten. Een 

aantal vrijwilligers hebben zich geëngageerd om ons “Plan Onderwijs” nieuw leven 

in te blazen. De bedoeling is om een aanbod van huiswerkbegeleiding te doen. Dit gebeurt 

nu al voor de kinderen die we bereiken maar we willen dit nu op een meer gestructureerde 

wijze aanpakken. 

De kinderen kunnen naar gewoonte nog steeds op ons rekenen voor de betaling van hun 

schoolfactuur en we blijven ook materiaal voorzien zodat de kinderen kunnen 

deelnemen aan schoolse activiteiten zoals onder meer de GWP-projecten. Ook 

medische kosten, een boodschappenkar, een bril, logopedielessen, 

laptops en software zijn deel van onze vaste kosten.  

Maar af en toe maken we ook een zijsprong. Onze vzw kenmerkt zich door een grote 

flexibiliteit aan de dag te leggen en snel te schakelen waar nodig.  

 

 

 



We gaven jullie in onze vorige nieuwsbrief al een kijk in ons Oekraïne-project 

maar delen ook graag nog een aantal concrete cijfers met jullie: 

• 6 heen- en weer ritten gerealiseerd tussen 12/03 en 12/08/2022. 

o 21 busjes vol medisch materiaal, voeding & essentiële middelen werden tot 

aan de Poolse grens (Medyka) gebracht. 

o 68 mensen (waarvan 17 kinderen) reden terug mee met ons naar veiligere 

oorden.  

o 4 honden en 2 huiskatten werden in veiligheid gebracht binnen ons netwerk.  

 

En dat allemaal dankzij jullie! 

Merci! 

 

 

 

 

We willen van deze nieuwsbrief iets dynamisch 

maken       heb je interessante weetjes, wil je 

een medevrijwilliger in de bloemetjes zetten, 

heb je een leuke anekdote of verhaal dat je 

raakte …  let us know! 

Tips, artikels, foto’s, suggesties welkom via: 

tamararutten@hotmail.com 


