
Trotse Meter 
BEWEEGREDEN VAN HAAR INZET 
„De hartverwarmende familiegetuigenissen zijn de 
hoofdredenen waarom Eddy en ik, geheel vrijwillig en 
met hart en ziel, 
ons inzetten voor 
dit goede doel van 
eigen bodem. Ze 
zijn het bewijs dat 
deze families echt 
nood hebben aan 
o n t s p a n n i n g , 
plezier en genot in 
het leven om de 
stress en de strijd 
tegen de ziekte 
dagelijks aan te 

kunnen. Ze leren ons 
dat vele ongemakken 
e n u i t d a g i n g e n , 
w a a r m e e w i j a l s 
g e z o n d e m e n s e n 
soms eens worden 
g e c o n f r o n t e e r d , 
r e l a t i e f z i j n i n 
vergelijking met de 
g ro te p rob lemen, 
zorgen en angsten 

van deze gezinnen. Daarom krijgt Beyond the Moon 
mijn steun en zal ik met trots haar vlag en kleuren 
blijven dragen,” zegt Gella. “Ik ben opgevoed met het 
idee om de zwakkeren en onderdrukten in de 
samenleving te helpen. Ik zet mij vrijwillig in voor dit 

goede doel als netwerker en als motivator / begeleider 
van een groepsdeelname aan o.a. een loop- fiets- of  
wandelevenement of als coach tijdens teambuildings 
of incentives in het teken 
van het goede doel.”
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Gella Vandecaveye 
trotse Meter van 
www.beyondthemoon.org 
sinds 2009

“Meter zijn 
van Beyond 

the Moon 
heeft mijn 

leven 
waardevoller 

gemaakt.”

“Ik heb zelf geen 
kinderen, maar 

dankzij deze 
vereniging heb ik  

er heel veel.”

Wil ook jij helpen? 

Contacteer mevr. Pascale Somers (Manager & 
Bezieler), die in 2005 dit goede doel heeft opgericht. 
Zij kan u met veel enthousiasme vertellen over de 
diverse mogelijkheden om Beyond the Moon te 
steunen. 

Tel: 015/23.36.82
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Tastbaar & transparant 
FAMILIES GETUIGEN 
Beyond the Moon is ervan overtuigd dat ieder kind de 
kans moet krijgen om kind te zijn en te genieten van 
het leven.  We zijn van mening dat een vakantie een 
basisrecht is voor iedereen, in het bijzonder voor 
families met een ziek kind. Een ziek kind dat zich 
vandaag kan ontspannen en plezier kan beleven, 
samen met zijn gezinsleden, zal morgen de strijd tegen 
de ziekte beter aankunnen.

 

Sinds 1988, zijn ex-judoka Gella Vandecaveye en haar 
belangenbehartiger Eddy Vinckier twee handen op één 
buik, een onafscheidelijke Siamese tweeling. Een 
unicum in de sportwereld.  


Daarenboven, zijn ze 
beiden ui termate 
gedreven in alles wat 
z e n i e t a l l e e n 
beloven maar ook 
doen voor en samen 
met Beyond the 
Moon.  
D e m i s s i e v a n 
Beyond the Moon 
w o r d t d o o r h e n 
bekend gemaakt bij 
hun eigen netwerk. 

Tijdens (sportieve) 
teambuilding activiteiten en 
andere fondsenwervende 
acties, i.s.m. bedrijven en ten 
voordele van Beyond the 
Moon, bevorder t d i t de 
naamsbekendheid van het 
goede doel.

Wat doet Beyond the Moon?  
WIJ GEVEN HOOP, ENERGIE EN VREUGDE 
 
 

Beyond the Moon biedt ernstig zieke kinderen, 
hun ouders, broers en zussen éénmalig een 
ontspannende all-in kosteloze vakantie in een 
kindvriendelijke omgeving, die beantwoordt aan 
de verbeelding van kinderen. Beyond the Moon 
betaalt en regelt alles. De families dienen enkel 
hun koffers in te pakken en te genieten. 


Families met een ziek kind koesteren voortdurend 
de hoop op betere en aangenamere tijden. Uit een 
zorgeloze gezinsvakantie met Beyond the Moon 
putten ze energie om vreugde in hun leven te 
brengen, opdat ze de dagelijkse strijd tegen de 
ziekte verder zetten. 
 
De maan (THE MOON) in het logo staat symbool 
voor de zorgeloze gezinsvakantie en is een 
lichtpuntje in de vaak donkere en pijnlijke dagen van 
deze families. De plezierige vakantieherinneringen 
zullen voor altijd worden gekoesterd en reiken 
verder dan (BEYOND) hun verwachtingen en 
dromen. We zorgen ervoor dat een Beyond the 
Moon vakantie hen duurzame herinneringen geeft 
voor het leven - in het bijzonder indien het zieke 
kind komt te overlijden. 

Jaarlijkse doelstellingen: 
• Minstens één gezinsvakantie per week boeken (52 

vakanties per jaar)

• voldoende fondsen werven om deze vakanties te 

bekostigen (geen aanspraak op subsidies)

• duurzame herinneringen bezorgen aan families

• tastbare resultaten afleveren bij onze sponsors

• onze naamsbekendheid vergroten

• onze Europese sponsorportefeuille diversifiëren, 

waarbij een wederzijdse, respectvolle (lange 
termijn) samenwerking alsook transparantie, 
tastbaarheid en erkentelijkheid belangrijk zijn.


Nota: Beyond the Moon is een Belgische v.z.w. en erkend om 
fiscale attesten uit te reiken voor giften vanaf minimum €40,00 op 
jaarbasis. 

“Ik kan niet tegen 
onrechtvaardigheid. 

Een ziek kind is  
een onrecht.”

“ D i t w a s e e n s u p e r 
geslaagde vakantie. Tot op 
de dag van vertrek hadden 
w e d e z e a a n g e b o d e n 
gezinsvakantie voor onze 
zieke dochter verzwegen. Zij 
was mega enthousiast met 
deze verrassing en kon het 
niet geloven dat we op reis 
g ingen . He t was zee r 
ontspannend omdat alles op 
voorhand was geregeld.” 

“Deze vakantie heeft ons zoveel deugd gedaan! Met het 
ganse gezin genieten zonder zich zorgen te maken over 
het dagelijkse leven. Samen nieuwe activiteiten delen 
zoals fietsen, op restaurant gaan, een huifkartocht 
maken, enz. We waanden ons in een andere wereld en 
dat heeft enorm veel deugd gedaan. Dankzij de foto's 
en de videofilmpjes die we hebben gemaakt zullen we 
deze prachtige herinneringen voor altijd in ons hoofd en 
ons hart bewaren! Onze batterijen zijn weer gevuld.” 

“De beste vakantie is deze 
waar het hart gelukkig is 
en de geest tot rust komt. 
W e h e b b e n v e l e 
herinneringen opgedaan 
o m v o o r a l t i j d t e 
koesteren. We voelden 
ons veilig, ontspannen en 
dolgelukkig. Deze ervaring 
heeft ons vooral a l le 

zorgen doen vergeten. Het was spectaculair en een 
droom die werkelijkheid werd.”


