
 
 

 
 

Vrije Lagere School Ter Dreef – Gasthuisstraat 21 1785 Merchtem – tel:.052 37 19 35 – fax: 052 20 03 80 
e-mail : luc.ringoot@terdreef.org  -  website : www.terdreef.org 

VVAASSTTEENNVVOOEETTTTOOCCHHTT  

2255  mmaaaarrtt  22001166  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen staan klaar,  
hier of elders, 
in Syrië of België. 
Zij brengen Jezus 
midden onder ons, 
zichtbaar, hoorbaar. 
Wat een geluk! 

VERAF – Syrië 
 

OOpp  33  mmaaaarrtt  kkwwaamm  GGhhooffrraann,,  ddee  mmaammaa  vvaann  MMuuhhmmoouudd  ((22BB))  eenn  HHaammzzaa  ((11BB)),,  vveerrtteelllleenn  oovveerr  hheett  pprroojjeecctt    

AAll  UUmmmmaahh  iinn  ddee  ssttaadd  AAlleeppppoo  iinn  SSyyrriiëë..    WWeeggeennss  ddee  oooorrllooggssssiittuuaattiiee  zziijjnn  eerr  vveeeell  kkiinnddeerreenn  ddiiee  hhuunn  oouuddeerrss  

hheebbbbeenn  vveerrlloorreenn..    AAlleeppppoo  tteelltt  nnuu  oonnggeevveeeerr  3300  000000  wweezzeenn..  

  

AAll  UUmmmmaahh  iiss  eeeenn  wweeeesshhuuiiss  ddaatt  mmoommeenntteeeell  4455  kkiinnddjjeess  vveeiilliigg  ooppvvaannggtt..    HHeett  ggeebboouuww  hheeeefftt  ttwweeee  vveerrddiieeppiinnggeenn  

oonnddeerr  ddee  ggrroonndd  eenn  ttwweeee  vveerrddiieeppiinnggeenn  bboovveenn  ddee  ggrroonndd..  

AAll  UUmmmmaahh  bbiieeddtt  ooookk  ffiinnaanncciiëëllee  sstteeuunn  aaaann  sscchhoolleenn  zzooddaatt  kkiinnddeerreenn  eedduuccaattiiee  kkuunnnneenn  kkrriijjggeenn..  

  

MMeett  hheett  ggeelldd  ddaatt  wwee  iinnzzaammeelleenn  kkuunnnneenn  zzee  nniieeuuwwee  bbeeddddeenn  kkooppeenn  eenn  eeeenn  ccoommppuutteerrkkllaass  vveerrddeerr  iinnrriicchhtteenn..  

  

  VVoooorr  mmeeeerr  iinnffoo::  wwwwww..uummmmaahh--ffoouunnddaattiioonn..oorrgg  

  

DICHTBIJ  – Villa Rozerood in De Panne 

 

Villa Rozerood is een (t)huis aan zee waar ouders niet alleen met hun ernstig ziek en zorgbehoevend kind 

terecht kunnen om even op adem te komen, ook broertjes en zusjes zijn welkom.  Een verblijf in Villa 

Rozerood heeft tot doel gezinnen en zorgkinderen even hun zorgen opzij te laten zetten, even te laten 

genieten van en met elkaar om aldus hun draagkracht te verhogen, ... en dit met continuïteit van de 

verzorging van de zorgbehoevende kinderen. 

 

Een reactie van een ouder met een zwaar zorgbehoevend kind: 

 

"We kwamen hier voor een tweede keer en we lieten ons alweer wiegen op het unieke ritme van die 

rozerode wolk.  Zodra we binnenkomen vertraagt alles en is het vakantie.  Vakantie met een groot 

thuisgevoel, verwend worden, zorg die met veel liefde wordt overgenomen, aandacht op maat van elk van 

ons.  Wat genoten wij weer van alles.  Het was heerlijk om hier te zijn in jullie kundige en warme handen.  

Bedankt allemaal voor de zalige week, wij voelden ons soms letterlijk in de wolken." 

 

Mohsen Zagheden, de directeur van Villa Rozerood, getuigde op woensdag 16 maart over dit prachtig 

initiatief.  De gift zal gebruikt worden om een snoezelbox voor kinderen ten dele mee te financieren. 

 

Voor meer info : www.villarozerood.be 

 

EENN  

Komaan, kinderen van TER DREEF, stap in de goede richting … 

Deze mensen hebben jullie nodig! 
 


