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JAAROVERZICHT 

2019
ALL-IN GEZINSVAKANTIES 

VOOR FAMILIES MET  
EEN ERNSTIG ZIEK KIND

Beyond the Moon  
geeft hoop, energie en vreugde.
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DE ZOMER VAN 2019 VERBRAK ALLE HITTERECORDS & HET RECORD 
AANTAL BEYOND THE MOON GEZINSVAKANTIES, SINDS 2005 

De zomer van 2019 verbrak alle hitterecords in Europa en ook het record aantal Beyond the 

Moon gezinsvakanties sinds onze oprichting in 2005! Niettemin, hielden wij ‘het hoofd koel en 

het hart warm’ voor de vele families met een ernstig ziek kind die op onze steun rekenden. 

Want sommige gezinnen slagen er om diverse redenen niet of nauwelijks in om met vakantie te 

gaan. Denk maar aan families met een chronisch ziek kind, waar de ziekte nooit een dagje 

verlof neemt. Zorgen, twijfels en stress zijn er dagelijks aanwezig. Beyond the Moon neemt 

onzekerheden en zorgen voor even weg. 

We sluiten het jaar 2019 af met maar liefst 59 boekingen, waarvan drie annuleringen omwille 

van medische redenen. We overschrijden hiermee ruimschoots onze jaarlijkse doelstelling van 

een vakantie per week. Van de in totaal 82 ontvangen en grondig gescreende aanvragen 

beantwoordden niet iedereen aan onze selectiecriteria. Bijna 60% van alle vakantieboekingen 

in 2019 werden gemaakt tijdens de maanden juni-juli-augustus. Onze gezinnen hebben hun 

Beyond the Moon vakantie ervaren als een tijd om te genieten, te ontspannen, de gezinsband 

te versterken en eventjes alles los te laten. Zonder onze sponsors en steunverleners zou dit 

nooit mogelijk zijn geweest. 

Op vlak van inzamelingsacties bleek al gauw dat ‘sport & bewegen’ voor het goede doel in de 

lift zit. In 2020 wordt ons ‘Move for Beyond the Moon’ project aldus verder uitgebouwd. 

Het jaar 2019 gaf iedereen, die op de een of andere manier bij ons goede doel was betrokken, 

heel veel voldoening! HARTELIJK DANK aan iedereen die ons in 2019 heeft gesteund. 

Wat brengt 2020? Vooreerst een terugblik op ons 15 jaar bestaan! Dat wordt gevierd met 

diegenen die hun steentje hebben bijgedragen. We zien de toekomst positief tegemoet met 

heel veel moois om te bieden aan families met een ziek kind en te delen met onze sponsors, 

partners en andere steunverleners. Blijf op de hoogte via onze sociale media en website!
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Voor hen doen we het…

De reden van ons bestaan is vooral families met een ernstig ziek kind gelukkig maken. Dit doen we door ervoor te zorgen dat ze er even 

tussenuit kunnen tijdens een onvergetelijke all-in gezinsvakantie waarbij Beyond the Moon de volledige kost en de organisatie van A tot Z op 

zich neemt, inclusief alle medische voorzieningen, indien vereist. De families dienen enkel hun valiezen in te pakken waardoor ze volop 

kunnen genieten van kostbare tijd samen bij een van onze vakantiepartners (p 26).

HARTVERWARMENDE GETUIGENISSEN UIT ONS FAMILIEBOEK

HET WAS IN ÉÉN WOORD: FANTASTISCH!  
Het was voor ons gezin een welgekomen geschenk. Even genieten van elkaar, van het park, 
van het lekkere eten, van het vuurwerk en de parade,… en zoveel meer. En dit alles na de 
zware maanden die onze zoon en ons gezin achter de rug hadden. Even geen ziekenhuizen en 
geen behandelingen. Alhoewel onze zoon pas een behandeling achter de rug had en nog niet 
helemaal was hersteld, heeft hij er enorm van genoten. Hij is gek op Disneyland en vooral op 
Donald Duck, met wie hij een fijne ontmoeting heeft gehad. Het was in één woord: 
FANTASTISCH! Hartelijk dank vanwege het ganse gezin

WE ONTHOUDEN MOOIE HERINNERINGEN 
Alles is goed verlopen. Deze vakantie heeft ons goed gedaan. De kinderen en wij, de ouders, 
waren erg blij. Vooral dit zal ons bijblijven van de laatste dag na de lunch: Toen we afscheid 
namen van het restaurantpersoneel begon een meisje, die er werkt, bijna te wenen. Ze was 
verdrietig om ons te zien vertrekken... het was emotioneel. We houden mooie herinneringen 
aan deze vakantie.

WE ZIJN DOOR DEZE VAKANTIE NAAR ELKAAR TOEGEGROEID 
We willen iedereen eerst en vooral bedanken! Wat waren wij gelukkig toen we aankwamen op 
de bestemming. Eindelijk genieten met ons gezinnetje. Echt op adem komen, pure 
ontspanning! Het heerlijk ontbijtpakket, de maaltijden niet zelf moeten bereiden, tijd hebben,… 
We zijn door deze vakantie echt naar elkaar toegegroeid. Vooral grote zus heeft de tijd van 
haar leven gehad en is naar haar kleine zus toegegroeid. Het was mooi om te zien. De service 
was uitstekend, iedereen was vriendelijk en behulpzaam. We zullen nooit deze vakantie 
vergeten.

EEN UITSTAP ZONDER ZORGEN  
Bedankt voor deze onvergetelijke reis. We hebben er enorm van genoten, zeker na al die 
maanden in het ziekenhuis en in een isolatiekamer te hebben gelegen. Voor zowel onze 
kinderen als voor onszelf was dit eindelijk een uitstap met ons gezinnetje, zonder ons over iets 
zorgen te maken. Onze zoon kreeg een blauwe badge waardoor wij overal voorrang kregen en 
alles hebben kunnen verkennen.  Hij voelde zich een echte VIP.  Het was TOP geregeld, met 
alles erop en eraan. Kortom, we hebben ons drie dagen geamuseerd, gelachen en niet meer 
gedacht aan de ziekte van onze zoon. Alle zorgen even weg.

OM NOOIT TE VERGETEN 
Het was een prachtige ervaring om dit te mogen meemaken dankzij jullie en onze sponsor. We 
hebben er enorm van genoten. Het is iets om nooit te vergeten. Dank je wel namens ons 
allemaal. 
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HET WAS GENIETEN VAN HET SAMENZIJN  
De zon scheen, wat ons direct een vakantiegevoel bezorgde. De ligging van ons huisje was 

zeer centraal, wat leuk was. We hebben samen genoten van de vele wandelingen op het 
domein en het mooie weer, een echte meevaller. De twee andere kinderen vonden het 

zwembad super. De fietsen waren een aanrader, alsook de adventure golf, de laser battle, het 
indoor speeldorp, het varen met de pedalo, het genot van de massagezetel, petanque, 

gezelschapsspelletjes, enz.  Als mama heb ik heel erg genoten van het feit dat ik niet moest 
koken. Het was zalig om de voeten onder tafel te steken en bovenal te genieten van het 

gezellig samenzijn. We willen jullie bedanken voor deze opportuniteit!

SAMEN TIJD DOORBRENGEN 
Het voornaamste voor ons gezin was de tijd die we samen hebben doorgebracht en het feit dat 

iedereen zo relaxed en gelukkig was. We zouden er anders nooit in slagen om samen te fietsen 
of thuis samen te gaan zwemmen. Dat was geweldig! We hebben veel gelachen en gegiecheld 

als gezin en we hebben er allemaal echt van genoten. We hebben een heerlijke tijd beleefd.  

DE LACH OP HUN GEZICHTJES 
Het was voor ons een unieke vakantie. Een actieve maar heel kindvriendelijke  

vakantie en dat vinden wij, ouders, heel belangrijk. Wat ons vooral gaat bijblijven is de lach  
op de kindjes hun gezichtjes bij het zien van Mickey en zijn vrienden.  
We waarderen dit enorm en vinden jullie organisatie heel waardevol. 

WE HEBBEN ZEER LEUKE ERVARINGEN BELEEFD 
Wij hebben er zonet zeven fantastische dagen opzitten bij Park Molenheide. Wij hebben enkele 

zeer leuke ervaringen beleefd en leuke activiteiten kunnen doen, zoals dagelijks gaan 
zwemmen, iedere dag naar het speelparadijs, wandelen in het bos met de bolderkarren en 

wilde herten spotten, brood geven aan de everzwijnen, donuts versieren, schminken, met het 
gezin genieten van het ontbijt en het avondeten. Onze dochter heeft enorm genoten op haar 

manier, bijv. aan de rand van het zwembad op een stoel (veilige plaats) spelen met haar 
waterpistool. Ook hadden wij gekozen voor twee bolderkarren om haar zo te laten mee 

genieten van wandelingen op oneffen bospaden. Bedankt!

ONZE ZOONTJES STRAALDEN VAN GELUK 
Het was voor ons een weekje zorgeloos genieten. Onze zoontjes straalden van geluk en wilden 
niet naar huis. Dat alleen al was goud waard. Het waren momenten tijdens dewelke alleen alle 

tijd naar elkaar ging. Het was geweldig. Dank je wel!

ENERGIE TANKEN VOOR HET VOLGENDE TRAJECT  
Enkele dagen nergens over moeten nadenken en alleen maar op het gemak genieten. Na acht 

maanden intensieve behandelingen, met op en af rijden naar het ziekenhuis, veel geregel om 
het gewone leven ook te laten doorgaan, school, werk, hobby van de niet-zieke zus, enz. was 

dit een ongelofelijke verademing. Wij hebben dankzij jullie een super fijne tijd in Disneyland 
Parijs doorgebracht. Super, super, super merci om ons deze kans te geven om terug op adem 

te komen! Een afsluiter van een zware periode en energie tanken voor het volgende traject.
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“We hebben heel zware dagen achter de rug. Het is nog niet voorbij, 
maar je leert ermee leven, ook al is het heel zwaar. Wat zijn toekomst 
ons nog gaat brengen, weten we niet. Daarom was deze reis voor 
ons een adempauze. Eventjes ertussenuit, weg van alles. Het was 
een droomreis die wij eigenlijk nooit zelf zouden kunnen realiseren. Het 

waren onvergetelijke dagen, vooral voor mijn kinderen. Zij hebben er 
super van genoten! Onze zoon was dol op het vuurwerk en de 

lichtshow. Nog nooit had ik hem zo blij gezien. Dat heeft mij, als mama, 
diep geraakt. Traantjes rolden over mijn wangen. Van harte bedankt 
voor alles. Ik wil vooral de sponsors niet vergeten. Zonder hun steun 

konden we deze reis ook niet waarmaken. Wij zijn hen heel erg 
dankbaar voor alles wat ze voor ons hebben gedaan.”

”Nog nooit had ik   
             hem zo blij gezien.”

DE RUST HEBBEN WE ZEKER GEVONDEN 
Na een zeer zware periode keken we uit naar een weekje rust, een weekje waarin niets moet 
en alles mag. We werden verwelkomd met de vriendelijke Limburgse gastvrijheid.  De eerste 
dagen ontdekten we vooral het zwembad en de grote speeltuin, waar Arne zich uitleefde 
samen met broer en zus. Er stond ook een fietstochtje door de Limburgse bossen op het 
programma. Natuurlijk zijn we ook eens gaan bowlen en naar de minigolf geweest. Tijdens het 
spel hield Arne nauwgezet de score bij. We eindigden de dagen met een heerlijke maaltijd en 
nadien keerden we terug naar ons huisje. Elke avond voor het slapengaan fluisterde Arne in 
mijn oor “Het was weer een leuke dag, mama”, waarna hij in slaap viel met een glimlach op zijn 
gezichtje. De rust hebben we zeker gevonden en de gezinsband is alleen maar hechter 
geworden. De batterijen zijn weer opgeladen!  Dank je wel aan onze sponsor en aan Beyond 
the Moon voor deze onvergetelijke ervaring!

EENS NIETS MOETEN DOEN WAS ZALIG 
Onze zoon keek er enorm naar uit want hij was nog nooit buiten België geweest. De Thalys 
vond hij al spannend omdat die supersnel reed. In Disneyland was het de ogen uitkijken… zo 
groot! We hebben heerlijk gesmuld van al het lekkers en hebben aan de attracties niet hoeven 
aanschuiven, waardoor hij zich ‘speciaal’ voelde als een VIP. Ook de broer vond het allemaal 
super. We waren helemaal overdonderd. Eens niets moeten doen was zalig! Wij danken alle 
mensen die hieraan hebben meegeholpen. Bedankt voor deze schitterende ervaring. Een 
“Once in a lifetime” ervaring, dat weten we nu al. Jullie zijn schatten (letterlijk & figuurlijk).  
We love Beyond the Moon!

EINDELIJK EENS ALS EEN GEZIN OP VAKANTIE 
Eindelijk konden we eens als een gezin op vakantie. Wat fijn! Onze zoon, zijn zus en wij (papa 
en mama) kwamen aan op het vakantiepark en werden er in de watten gelegd: een 
verwelkomingstasje, bedbox, lekker eten, leuke activiteiten, zwemmen, mooi weer, 
kinderboerderij,… kortom geweldig! De kinderen genoten enorm. Dit zullen we nooit meer 
vergeten. Dank je wel!
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DAT ONBEZORGD LACHEN DEED ONZE HARTEN SMELTEN  
Door de rustige, prachtige omgeving en het gevarieerd aanbod van wat er allemaal te doen is 

op het terrein van Landal GreenParks Coldenhove, liep onze zoon heel vaak rond met een 
glimlach tot achter zijn oren. Dat onbezorgd lachen deed onze harten smelten.  

Daar doen we het allemaal voor!

DE GLIMLACH OP HAAR GEZICHT 
We zullen voor altijd deze ervaring koesteren waarbij we elke dag hebben kunnen genieten van 

de Aquamundo omdat onze dochter, sinds vorig jaar alvorens ze ziek werd, niet meer in een 
zwembad was geweest. Het plezier en de glimlach op haar gezicht, omdat ze in het water 

mocht spelen, was zeer aangenaam. We werden zeer goed ontvangen door het personeel, 
zowel tijdens de lunch, het diner als voor elke andere service. We zijn naar Plopsa Coo 

geweest en terwijl we luisterden naar de zanger, die er de avond animeerde, hebben we in het 
'Grand Café' een lekkere wafel gegeten. Nogmaals duizend maal dank voor deze vakantie.   

WE HEBBEN HIER VEEL ENERGIE UIT GEHAALD 
Wij zullen deze hele ervaring voor altijd koesteren. Dankzij jullie hebben wij Disneyland op z’n 

mooist mogen ervaren. De blauwe badge was TOP en het hotel was prachtig.  Wij hebben 
allemaal genoten en hebben hieruit veel energie gehaald voor de  

volgende behandelingen van onze dochter. 

ZORGELOOS GENIETEN VAN HET SAMENZIJN 
We hebben een ervaring opgedaan die we zonder Beyond the Moon nooit zouden meemaken. 

Door de mooie, groene omgeving zijn we tot rust gekomen en zijn we even ontsnapt aan de 
hectiek. We konden even zorgeloos genieten van het samenzijn na een lange periode met ups 

en downs. Telkens we terug spreken over deze vakantie, zien we haar lachen! We willen 
iedereen bedanken die deze prachtige vakantie heeft helpen waarmaken!  

Onze batterijen zijn terug opgeladen en we kunnen er weer tegenaan!

IN ALLE ACTIVITEITEN OPGESLORPT WORDEN MET DE GLIMLACH 
Dit was een geweldige en memorabele ervaring, van begin tot einde. Herinneringen werden 

gemaakt om nooit te vergeten. Het gevoel van wederdienst en verwondering straalden af van 
de kinderen en was verrukkelijk om te zien. Deze reis heeft een prachtige herinnering voor de 

kinderen nagelaten. Onze zoon werd in alle activiteiten opgeslorpt met een grote glimlach.  
Alles belichaamde zijn verbeelding.

TIJD VOOR EEN BABBEL, EEN SPELLETJE  
Een weekje er tussenuit met het gezin heeft ons deugd gedaan. Niet denken aan het 

huishouden, beentjes onder tafel, eten en genieten. Nadenken over: welke activiteit of uitstap 
gaan we vandaag doen? Tijd voor een babbel, een spelletje, iets drinken op ’t gemak. Een 

dansje placeren en lekker zot doen. Gourmet in de bungalow was zeer ontspannend en ook 
zeer plezierig. Vertrekken op vakantie en er wordt enkel verwacht dat we genieten. Kortom een 

week die nog veel besproken zal worden en waar fijne herinneringen werden gemaakt.
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“Ongeacht hoe zwaar het dagelijkse leven is, er blijkt toch nog 
iemand in de wereld te zijn die geeft om de wens van jouw speciaal 

kind. Dat zullen we voor altijd koesteren. Wat was de impact van 
deze vakantie op ons gezin? Wel, we hadden nooit zelf gedacht dat 
we in onze familie een echte 'waterbaby' zouden hebben, die zich 
comfortabel voelt in het zwembad en er de ganse dag zou kunnen 
doorbrengen. We gaan ons best doen om te proberen thuis een 

vergelijkbare sfeer te creëren of om een aantal plaatsen in de buurt 
te vinden. Bovendien is onze dochter eindelijk in gewicht 

toegenomen (iets waarmee we voordien steeds worstelden). Aldus, 
hebben we na de vakantie grote veranderingen in haar 

voedingspatroon toegepast, met inbegrip van gerechten die we 
hebben geprobeerd in het restaurant op het park. Dank je wel voor 
de geweldige tijd en nog meer verbazingwekkende herinneringen!”

”Iemand geeft om de wens   
             van jouw speciaal kind.”

HET VOELT NOG STEEDS AAN ALS EEN DROOM 
Als ouders hebben we een zorgeloze vakantie beleefd want Beyond the Moon had ons 
begeleid vanaf het moment dat we thuis vertrokken tot we terug naar huis kwamen. Er was 
absoluut niets dat we moesten doen of organiseren, want jullie hadden het allemaal geregeld. 
We beleefden echt een droomvakantie. Het is ongelooflijk om onze kinderen nog steeds te 
horen spreken over Disneyland, na het bedtijdverhaaltje. Deze vakantie heeft ons energie 
gegeven om te overleven. Zoals ze zeggen, het leven kent ups en downs, en jullie hebben ons 
geholpen op ons meest kwetsbare moment. Onze dochter kon het niet geloven toen we 
geselecteerd waren om naar Disneyland te gaan. Ze bleef erover vertellen tegen onze buren 
en vrienden voor vertrek en tegen haar schoolvriendjes nadat we terugkwamen.

DANZIJ JULLIE IS HET GELUKT 
De vakantie die ons gezin van jullie heeft gekregen was echt super! We willen jullie heel hard 
bedanken voor deze toffe reis. Dit was echt genieten en betekende veel voor mij om samen 
met mijn gezin op reis te kunnen gaan. Even los van het ziekenhuisgebeuren en alle medische 
rompslomp. Voor onszelf zou dit nooit of nauwelijks mogelijk zijn geweest, maar dankzij jullie is 
het toch gelukt met de medische hulpmiddelen. We hebben genoten van het mooie park, de 
grappige en leuke Disneyfiguren, de toffe attracties en niet te vergeten het weer zat ook nog 
mee! Dank je wel namens mij en heel mijn gezin om een van onze dromen waar te maken. 

WEER ENERGIE VOOR EEN JAAR CHEMO 
Ons weekend bij Disneyland was voorbij gevlogen en er is maar één woord voor: zaaaaaalig! 
Alles was fantastisch! Onze dochter voelde zich echt als een prinses. Gans het gezin heeft er 
enorm van genoten. De zussen zien elkaar niet alle dagen en het was fantastisch om hun band 
te zien. De organisatie was echt perfect vanaf de dag dat jullie ons contacteerden tot onze 
thuiskomst. Het weer was koud, maar droog gebleven. De TGV had vertraging, waardoor we 
onze connectie in Brussel misten, maar zelfs dat heeft de magie van ons weekend niet 
verprutst. Op de terugreis zei onze dochter dat ze al drie dagen in een droom leefde. Voor ons 
was het zalig om zelf ook niet te moeten zorgen voor iets of denken aan alles. We hebben weer 
energie voor het komende jaartje chemo. Bedankt voor alles vanwege ons gezinnetje.
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HET WAS GEWELDIG! 
Als ouders was het fantastisch om te 

zien hoe onze dochter, samen met 
haar broers, zorgeloos van deze 

vakantiedagen heeft kunnen 
genieten. Ze vond het verblijf, het 

park, het personeel,… kortom alles 
fantastisch!  We zijn jullie, Beyond 

the Moon en onze sponsor, dan ook 
super dankbaar voor deze 

fantastische reis! We hebben er met 
z’n allen echt erg hard van genoten!

EEN WEEK QUALITY-TIME 
MET HET GEZIN  

Het was heel leuk om een weekje 
quality-time te hebben. Ons dochtertje 

genoot ervan om te kunnen spelen 
met haar neefje en zo niet alleen te 

zijn. Er heerst een enorme rust bij 
Park Molenheide, zo zalig!  De drukte 

in het speelparadijs en in het 
zwembad was niet evident voor haar, 

maar het lukte. Ze at heel flink mee 
op restaurant in de taverne, wat voor 
ons gezin ook een uitdaging was. Ze 

zal de huifkartocht, de fietstocht en 
het zwembad niet snel vergeten. 

Nogmaals een grote DANK U WEL 
voor deze mooie vakantie, voor de 

quality-time met ons gezin.
 ”je maakt een keuze en 
     gaat een engagement aan”

Gella licht toe: “Een ziek kind is een 

onrecht. Elk kind verdient het om te 

kunnen spelen en kansen te krijgen. 

Daarom ben ik reeds 10 jaar trotse meter 

van Beyond the Moon, 

een Belgische v.z.w. die 

zich ontfermt over families 

met een ernstig ziek kind. 

De kinderen van Beyond 

the Moon maken dikwijls 

d e e l u i t v a n 

minderbedeelde gezinnen en komen uit 

het land of de regio van een sponsor die 

dit goede doel steunt. Die betrokkenheid 

en lokale verankering vind ik belangrijk 

voor mijn sociaal engagement en maakt 

mijn inzet waardevol.  

Het is mijn taak om Beyond the Moon een 

gezicht te geven, te zorgen voor extra 

visibiliteit en om de naamsbekendheid te 

helpen verhogen. Via mijn netwerk 

probeer ook ik fondsen te werven om 

zieke kinderen en het ganse gezin een 

zorgeloze vakantie te schenken. 

Dagelijks wordt Gella gesolliciteerd door 

goede doelen, maar ze 

blijft trouw aan Beyond the 

Moon en wilt consequent 

zijn. “Als je een keuze 

maakt is het immers 

be langr i jk h ier in een 

engagement aan te gaan 

en daarom draag ik deze gezinnen met 

een ernstig ziek kind in mijn hart! Ik heb 

zelf geen kinderen, maar dankzij Beyond 

the Moon heb ik er veel. ” 

Meer weten: www.gella.be

“De betrokkenheid en 
lokale verankering vind 
ik belangrijk voor mijn 
sociaal engagement en 

maakt mijn inzet 
waardevol.”

Meter Gella Vandecaveye
10 JAAR METERSCHAP EN TOEWIJDING VOOR ONS GOEDE DOEL

http://www.gella.be
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“Beyond the Moon is een goed doel dat dicht bij onze maatschappij, onze 

medewerkers en onze klanten staat. Het is ook zeer tastbaar. De positieve aanpak 

naar het zieke kind, maar ook naar zijn directe omgeving (broers, zussen en 

ouders), zorgt voor een bijzondere dimensie die aanspreekt bij eenieder. Het 

kunnen aanbrengen van gezinnen door medewerkers zorgt eveneens voor een 

extra draagvlak bij ons personeel. In al deze zaken is Beyond the Moon vrij uniek. 

Daarenboven zoekt Beyond the Moon mee naar een oplossing wanneer een 

probleem of uitdaging zich voordoet om acties op touw te zetten.“

“Garage Special vond het “de max” om voor het eerst t.v.v. Beyond the Moon naar de top van de 

Mont Ventoux te fietsen in 2019. We werden tijdens onze campagne helemaal in het project 

gezogen. De passie en gedrevenheid waarmee dit goede doel werkt is zo “besmettelijk” als een 

virus, met dat verschil dat het goedaardig is en dat je hiervan ongelofelijk veel energie krijgt!  

Beyond the Moon verdient uw steun voor het straffe werk dat zij het hele jaar door verrichten. Ze 

stralen veel passie, warmte en liefde uit. Je merkt ook dat er nog veel samenhorigheid onder de 

mensen bestaat en dat de mensen het enorm appreciëren wanneer je 'belangrijk en nuttig' werk 

verricht voor een goed doel. Daaruit haal je ontzettend veel voldoening. Je krijgt van niets anders 

een beter gevoel dan van het blij maken van iemand anders! Daarnaast geloven wij ook dat het 

verrichten van een goede daad op de een of andere manier bij je terugkomt. Het spreekwoord 

luidt immers niet voor niets: wie goed doet, goed ontmoet. We raden iedereen aan om zich in te zetten voor Beyond 

the Moon. Het geeft je zo'n ongelofelijk goed gevoel, je haalt er ontzettend veel voldoening uit en er is geen enkele 

vitaminekuur die je zoveel energie geeft als een samenwerking met Beyond the Moon! De kracht zit in je hart, Beyond 

the Moon legt er een "gouden randje” rond!”, aldus Deborah & Eric Geentjens.

Sponsors & partners getuigen 

GARAGE SPECIAL, WECHELDERZANDE

DE NATIONALE LOTERIJ, BRUSSEL

”Beyond the Moon legt er  
    een gouden randje rond.”

Menig sponsors steunen ons reeds vele jaren, sommigen zelfs sinds aanvang in 2005. Samen bouwen we aan een verhaal die vaak 

bij nieuwkomers aanslaat en hen ervan overtuigt om ons goede doel te helpen. Onderstaande twee eerste getuigenissen maakten 

in 2019 voor het eerst kennis met Beyond the Moon. G4S Belgium steunt ons reeds sinds 2010.

G4S BELGIUM: TASTBAAR, POSITIEVE AANPAK EN VRIJ UNIEK

“Iedereen telt mee bij de Nationale Loterij. Dankzij alle spelers van de Nationale Loterij steunen 

wij vanaf dit jaar het “Sponsor een familie’ project van Beyond the Moon om samen families met 

een ernstig ziek kind een zorgeloze gezinsvakantie te bieden. Een vakantie is een intens 

gelukkige tijd die een gezin nog dichter bij elkaar brengt. Even de dagelijkse sleur afschudden 

kan echt deugd doen. Maar, als de dagelijkse beslommeringen nog zwaarder doorwegen 

vanwege een langdurig ziek kind in het gezin, is zo’n vakantie nog zoveel belangrijker om even 

tot rust te komen en samen te kunnen genieten. Daarom zijn we fier dat we Beyond the Moon 

steunen. Want een langdurige ziekte weegt zwaar, zowel financieel als emotioneel, op de ganse familie. Het is kippenvel wanneer je de 

hartverwarmende familiegetuigenissen op hun website leest,” aldus Frank Demeyere, Subsidy Management Nationale Loterij.
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Loyale partnerschappen
G4S GAAT ‘TO THE MOON… AND BEYOND’ 

G4S Belgium is al sinds 2010 een trouwe partner van Beyond the Moon. In 2019 zijn 

ze gestart met een uitdagende ‘V4YOU’ (Vitality for You) welzijnscampagne met als 

gezamenlijke One G4S-opdracht: 6000 medewerkers die met z'n allen 385.000 km bij 

elkaar afleggen door te wandelen, te fietsen of te lopen.  

"Dat is exact de afstand tot aan de maan. Voor elke 1.000 km die er daarna bij komt, 

schenkt G4S een bedrag aan Beyond the Moon om families met een ernstig ziek kind 

een kosteloze gezinsvakantie te bieden. Redenen genoeg dus om er samen voor te 

gaan. Zelfs verder dan de maan!” aldus Jean-Paul Van Avermaet, Cluster Managing 

Director G4S Belgium, France, Luxembourg, Morocco.

‘Dank u wel’ aan alle trouwe 
            particulieren voor uw gift
We bedanken tevens alle particulieren die door middel van een permanente opdracht, een jaarlijkse of 

eenmalige gift hun steun betuigen. Alsook de vele klanten van C&A die een bijdrage leverden met de aankoop 

van een schattige knuffel. 

TIENDE KNUFFELVERKOOP DOOR C&A BELGIË & LUXEMBURG  

De C&A Foundation steunt ons reeds tien jaar op rij met hun eindejaarsactie door de verkoop van knuffels. Dankzij hun programma 

C&A | together, konden we samen al 141 gezinnen gelukkig maken. “C&A steunt jaarlijks verschillende nationale en internationale 

goede doelen. Sinds 2010, draagt C&A België/Luxemburg het goede doel Beyond the Moon een warm hart toe. Deze v.z.w. maakt 

onze steun erg tastbaar doordat we van de families een dankbriefje of -kaartje, een leuke vakantiefoto en zelfs kindertekeningen 

ontvangen, nadat ze hebben genoten 

van hun kosteloze Beyond the Moon 

vakantie. Dankzij deze transparantie 

krijgt de vereniging een gezicht. De 

missie van Beyond the Moon vertaalt 

zich in een mooi verhaal, waarvan wij 

met C&A met veel plezier en 

voldoening deel uit maken. Daarom 

motiveerde het ons om Beyond the 

Moon ook dit jaar te steunen met de 

verkoop van schattige knuffels,” zegt 

Eva Van Elst , Communicat ion 

Manager Be lux , C&A Be lg ië /

Luxemburg.
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Zonder trouwe lange-termijn sponsors & partners zou Beyond the Moon noch bestaan, 

noch in staat zijn om wekelijks een gezinsvakantie te boeken voor een familie met een 

ernstig ziek kind. Loyale partnerschappen die ons helpen met een gift of met een service- 

en dienstverlening in natura zijn van essentieel belang om het groeiend aantal aanvragen 

van families te kunnen beantwoorden.  

SCHOENEN TORFS VERLENGT ANDERMAAL HAAR STEUN T.E.M. 2021 
 

Sinds 2010 is Schoenen Torfs zo'n loyale partner van Beyond the Moon. Goede doelen helpen 

zit in het DNA van dit familiebedrijf. Als vaste structurele partner sponsoren ze jaarlijks enkele 

gezinsvakanties en wordt de opbrengst van hun oude schoenenactie verdeeld onder hun vaste 

sociale partners, waaronder Beyond 

the Moon. Daarenboven, maken ze 

tijd vrij om met al hun goede doelen 

samen rond de tafel te zitten om 

elkaar nog beter te leren kennen en 

elkaar te helpen, waar mogelijk. 

ADVOCATENBUREAU 
LINKLATERS 
We zijn zeer dankbaar en 

t r o t s o p o n z e t r o u w e 

samenwerk ing met he t 

a d v o c a t e n k a n t o o r 

Linklaters. Met hun jaarlijkse 

gift bieden we families een 

zorgeloze vakantie. 

JULLIE DEDEN ONS 
OPNIEUW GLIMLACHEN 
Dit was een droomvakantie voor ons 
gezin. We hebben een wondermooie 
Kerst beleefd op een mooie plek. De 
bungalow was erg gezellig en het 
personeel zorgde ervoor dat we ons 
meteen thuis voelden. Het aanbod 
was zoals beloofd en zeer goed voor 
het ganse gezin. De kinderen wilden 
niet huiswaarts keren, vooral omwille 
van Bollo de beer en zijn keuken. 
Beyond the Moon deed ons opnieuw 
glimlachen tijdens deze 
eindejaarsperiode. Dank je wel. 

Loyale partnerschappen

HET DEED ONS ALLE 
ZORGEN VERGETEN 
Deze vakantie was simpelweg 
magisch en perfect. We waarderen 
enorm jullie aanbod, vooral na alles 
wat we reeds hebben doorgemaakt. 
Zo'n vakantie deed ons alle zorgen 
vergeten. We zullen deze magische 
ervaring voor altijd herinneren. 
Hartelijk dank vanuit het diepste van 
ons hart. 
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EEN GIFT VOOR MEER GEZINSVAKANTIES 
 

In de aanloop naar Pasen, bracht de 

paashaas ons een ha r t ve rwarmend 

paasgeschenk namens Nicole en Henri 

Peeters-Aerden: "Wij zijn super blij wanneer 

we telkens een gezin met een ernstig ziek 

kind met vakantie kunnen laten gaan. Dankzij 

de goede organisatie van Beyond the Moon is 

dit allemaal mogelijk. Wat is er mooier dan 

een ziek kind te zien genieten, lachen en 

spelen samen met de ouders, broer en zus. 

Even niet denken aan het ziekenhuis en aan 

dokters. Daarom bieden wij in 2019 opnieuw 

twee families met een ziek kind een 

gezinsvakantie, zodat hun dromen werkelijkheid worden en ze samen in een familiesfeer even 

zonder zorgen kunnen genieten. Met veel plezier overhandigen we jullie deze cheque,” aldus 

Henri en Nicole uit Oudsbergen/Opglabbeek. 

OOK IN 2019 KOOS EQUILIBRE3 VOOR EEN HARTVERWARMEND GEBAAR 

Vanaf september werden er door de EQ3  

m e n t o r e n e n h u n k l a n t e n E Q 3 

Coolmints™ gekocht waarvan de 

opbrengst integraal aan ons goede doel 

werd geschonken. Daarenboven, kozen 

enkele mentoren ervoor om hun korting 

voor cursussen te doneren aan Beyond 

the Moon. Met al deze bijdragen kon 

Equi l ibre3 als kerstgeschenk een 

hartverwarmende gezinsvakantie bieden 

aan een familie met een ziek kind.  

JUWEELTJES MET EEN HART 

Aline heeft in 2019 met haar gezin kunnen genieten van 

een zorgeloze Beyond the Moon gezinsvakantie en was 

helemaal 'over the moon' van wat hen was 

aangeboden. Als dank liet ze ons het volgende 

hartverwarmend bericht weten: "Ik wou iets terugdoen 

om ook andere zieke kinderen zo'n mooie kans te 

geven en heb de verkoopopbrengst van juweeltjes 

geschonken aan Beyond the Moon."

EEN AANDENKEN  
VOOR HET LEVEN 

Beyond the Moon heeft er alles aan 
gedaan om ons een fantastische 

vakantie te bezorgen. De kinderen 
waren betoverd door de figuren en 
de sfeer. Sindsdien is het 'Mickey 

Mouse' wat de klok slaat. We 
hoefden ons nergens zorgen om te 

maken. En dankzij het buffet à 
volonté was er altijd iets dat de 

kinderen lustten. Drie dagen intens 
van elkaar genoten. Gezien de 

situatie zal het onze laatste  
vakantie met ons vieren zijn.  

En het was prachtig.  
Een aandenken voor het leven. 

  

DIT WAS DE BESTE 
VAKANTIE OOIT! 

Zoals de kinderen zelf verwoordden: 
'Dit was de beste vakantie ooit!' De 

gedachte achter de speciale 
aandacht die naar zulke kinderen 

gaat is indrukwekkend. Alles verliep 
zeer vlot. We kunnen Beyond the 

Moon en onze sponsor niet genoeg 
bedanken. De kinderen vonden de 

ontmoetingen met de Disney 
karakters geweldig en we zijn erin 

geslaagd om een groot aantal foto's 
samen met hen te nemen, mede 

dankzij de blauwe badge. Dit was 
een absolute bonus tijdens deze trip. 

Het was uitstekend.
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Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde ze tevens een kerstmarkt die voor het eerst 

plaatsvond in het Montekristo Estate. Er waren diverse standen met uiteenlopende 

geschenkartikelen en allerlei activiteiten voor de kinderen om er samen een gezellige 

familie-uitstap van te maken. Een deel van 

de verkoopopbrengst werd geschonken 

aan Beyond the Moon. Ook de kerstman 

was van de partij, tot groot jolijt van de 

kinderen. 

        publieke evenementen  
                  voor het goede doel

Gala, veilig, animatie en dansfeest 
Marisa Xuereb is in Malta reeds vele jaren de drijvende kracht en organisator van tal 

van fondsenwervende evenementen ten voordele van Beyond the Moon. De 

fondsen die er worden ingezameld komen ten goede aan Maltese families met een 

ziek kind, waarvoor Beyond the Moon een gezinsvakanties verzorgt. De gala avond 

in november was gevuld met tal van animatie, een veiling en een after party, die 

werd ingeleid door een speech van Emiel De Smedt, die er Beyond the Moon 

vertegenwoordigde.

KERSTMARKT VOOR HET GOEDE DOEL
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DE QUALITY-TIME WAS 
HEEL POSITIEF 
Leuke foto’s doen ons herinneren aan 
een fijne vakantie. Heel positief aan 
dit verhaal was de constante quality-
time die je krijgt als gezin. Wat we ook 
heel gezellig vonden was onze 
gourmetavond. Normaals heel erg 
bedankt voor de organisatie van deze 
vakantie.

DE WARMTE BINNEN  
ONS GEZIN 
We zullen voor altijd de warmte 
binnen ons gezin herinneren tijdens 
deze Beyond the Moon vakantie. Elke 
dag alles rustig op ons laten afkomen, 
zonder te moeten nadenken over wat 
we gaan eten. Het gewoon samenzijn. 
Voor de kinderen was het buffet het 
paradijs omdat we dit anders nooit 
doen.

Acties en giften
HARTVERWARMENDE VERHALEN OVER INZAMELACTIES 

We zijn zeer dankbaar voor de steun van bedrijven, scholen, verenigingen, service clubs, 

particulieren, zelfstandigen en KMO’s die gekozen hebben voor Beyond the Moon als het 

goede doel voor hun evenement of een ander initiatief. Elke donatie maakt een groot 

verschil voor het werk dat we doen en voor de vele families die we helpen.    

Het Poetspaleis in Lille en Vorselaar organiseerde 

een jaar lang allerlei activiteiten met hun 

medewerkers en klanten, gaande van de verkoop 

van poetsdoekjes en plantjes tot een workshop 

knutselen met kinderen. Goed voor €500. 

Holiday Inn Express Antwerp City-North 

organiseerde een verkoop van verouderde TV's 

en schonk ons de opbrengst t.w.v. €2.620.  

Tijdens de jaarlijkse sponsorloop voor het goede 

doel door de Katholieke Centrumscholen Sint-

Truiden hadden de leerlingen van het 2e jaar 

gekozen voor Beyond the Moon en kregen we een 

mooie cheque t.w.v. €1.306.  

Het Crowne Plaza Brugge organiseerde een 

verkoop van zachte kerstsloffen t.v.v. Beyond 

the Moon, die aan de kerstboom hingen in de 

hotellobby. Goed voor €2.500.  

Er werden prachtige handwerkjes gemaakt door 

P a t r i c i a S m e t s e n f a m i l i e l e d e n . H u n 

verkoopopbrengst van sjaals, zakdoekdozen, 

mutsen, enz. leverde €258 op. 

Dankzij onze collectebus op de receptiebalie van 

het Leopold Hotel Sheffield in het Verenigd 

Koninkrijk, leerden de leden van CTS Old Boys 

Association de missie van Beyond the Moon 

kennen en schonken ze ons een gift t.w.v. £1100. 

Anderen die onze collectebus plaatsen zijn: 

Ramada Plaza Antwerp Hotel en enkele Autogrill 

vestigingen in België. Ze zamelden geld in om een 

familie een Beyond the Moon vakantie te bieden. 

N.a.v. een geboorte of ter nagedachtenis van een 

overleden kind werden er giften geschonken. 

Service Club Inner Wheel Heist-op-den-Berg schonk ons n.a.v. hun brunch voor het derde 

jaar op rij een mooi bedrag t.w.v. €1.000.

acties voor het goede doel 
           geven veel voldoening

FONKELENDE OGEN VAN 
ONZE KINDEREN 
We danken jullie van harte voor dit 
prachtige verblijf vol magie, voor de 
fonkelende ogen van onze kleintjes en 
voor onze zoon die veel heeft 
geglimlacht.
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Op 1 februari werden de eerste witte asperges van het 

jaar, cq. ‘het witte goud’, verkocht bij BelOrta. 

Producent De Molenkouter uit Sint-

Katelijne-Waver voerde de allereerste 

kist met 8 schalen van 500 gram aan. 

Koper METRO Cash & Carry 

Belgium kocht dit primeurkistje 

voor de prijs van €200/schaal. 

BelOrta verhoogde dit 

bedrag tot €5.000 en 

s c h o n k d e 

p r i m e u r o p b r e n g s t a a n 

Beyond the Moon.  

(foto v.l.n.r.: Marc Van Den Dorpel 

(Greenyard), Jo Lambrecht (BelOrta), Pascale 

Somers (Beyond the Moon v.z.w.), Els Baetens 

(Metro), Andries De Pauw (Teler De Molenkouter) en 

Geert Bergiers (Metro). 

        eenvoudige acties die helpen 
                  voor meer ruchtbaarheid

Dansen voor het goede doel 
Drie vrolijke, goedlachse dames hebben met een brede glimlach en heel veel enthousiasme 150 mensen verwelkomd tijdens hun dansactie 

t.v.v. ons goede doel op 21 juni, nl. “We dansen samen de zomer in”. Of er veel gedanst werd? Een volmondige JA! Alle gasten hadden 

genoten van een zeer leuke en gezellige avond en keerden huiswaarts met een goed gevoel - vooral ook vanwege hun steun aan ons goede 

doel. - v.l.n.r. Tamara Vanperre & Iris Vangeel van Axis Travel, Pascale Somers van Beyond the Moon en Sofie Verheirstraeten van Kokoro. 

“Al dansend €4.040 inzamelen om een familie met een ernstig ziek kind een gezinsvakantie te bieden en tegelijkertijd mensen gelukkig te 

maken. Hoe mooi kan het leven zijn! We danken iedereen, waaronder de sponsors en gasten, die hun steentje hebben bijgedragen tot dit 

fantastische bedrag. Een resultaat ver boven onze verwachtingen,” aldus Sofie.

VEILING VAN HET WITTE GOUD GAAT NAAR BEYOND THE MOON
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Bedankt aan iedereen die voor Beyond the Moon heeft gekozen en naar De Warmste Week 

in Kortrijk is gegaan om er een interview te geven of om deel te nemen aan een Warmathon 

of om een liedje aan te vragen. “Het Warmste Album” in 2019 bestond uit acties van: 

Halito!: voor elke flauwe mop werd de pot een euro rijker: €250 

Haletra verkocht soep, fruit, salades en wafels  

Speelpleinwerking 'Uit De Bocht' uit Hamont-Lo organiseerde de ‘Warmste Kerstmarkt’ 

Chiro Zevendonk organiseerde een snoepjesverkoop: €420 

Barco hield een Champagne verkoop 

Het eerste leerjaar van De Dageraad hadden een winterhit 

Vrije Basisschool Pervijze organiseerde een filmavond: €420 

Monstrum Festum Halloween griezelden en hadden een escape room: €217 

De Conferentie van de Jonge Balie te 

Brugge organiseerde een Sinterklaasontbijt 

en schonk €1.000. De Stafhouder en de 

Raad van de Orde van de Balie West-

Vlaanderen besliste om daarbovenop een 

schenking te doen van €1.500. 

S u n p a r k s O o s t d u i n k e r k e w a s d e 

initiatiefnemer van tal van acties i.s.m. 

Sunparks De Haan en Center Parcs: 

€3.300 (zie p 23) 

DE NATIONALE LOTERIJ 
SCHENKT EEN GULLE GIFT 
T I J D E N S ‘ D E WA R M S T E 
WEEK’ 

Op 19 december was onze 

Manager, Pascale Somers, namens 

Beyond the Moon te gast op het 

podium van De Warmste Week. We 

werden er aangenaam verrast met 

het nieuws dat er, dankzij alle 

spelers van de Nationale Loterij, 

een fantastisch bedrag ter waarde 

van €25.000 werd geschonken aan 

ons goede doel.  

 

ZICH ALS EEN ZORGELOZE 
PUBER VOELEN 
Ons ganse gezin heeft enorm genoten 
van dit aangeboden weekend bij 
Disneyland. Onze zoon kwam net uit 
het ziekenhuis en heeft zich dat 
weekend nog eens even terug als een 
zorgeloze 'puber' kunnen voelen. De 
attracties, het eten, de 
souvenirwinkeltjes... we hebben 
genoten van elke minuut. Het feit dat 
we met onze speciale badge nergens 
hoefden aan te schuiven maakte het 
nog meer bijzonder. Dank je wel voor 
deze mooie dagen!

EEN WEEK ZONDER 
BEHANDELINGEN  
Dankzij Beyond the Moon hebben we 
met het gezin waardevolle tijd beleefd. 
Het was een fantastische week bij 
Center Parcs De Eemhof en we 
hebben van elk moment genoten. 
Onze zoon was echt gelukkig op al 
die waterglijbanen, alsook zijn oudere 
broer. Wij, de ouders, hadden alles 
wat men kan verwachten van een 
familievakantie, inclusief het ontbijt en 
het diner. Dit was een week zonder 
behandelingen en onze allereerste 
vakantie zonder medische afspraken. 
Jullie slaagden erin om voor ons op 
het vakantiepark een e-car te regelen, 
iets dat onontbeerlijk was. Daarom, 
andermaal hartelijk dank!
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Voor ieder wat wils: Fervente joggers, geoefende 

wandelaars, gepassioneerde fietsers, gemotiveerde zwemmers, 

gebeten hockeyspelers, competitieve golfers, gemotiveerde 

d a n s e r s , g e d r e v e n r o e i e r s , 

tennissers of basketters,… of 

simpelweg mensen die graag 

bewegen door recreatief te sporten. 

Het is belangrijk om rekening te 

houden met verschillende passies en niveaus. Sommige zijn 

fanatieke sporters, anderen iets minder. 

Uitdagend karakter voor een grotere beleving: 
Naast het sociale karakter zet je best ook in op de sportieve 

uitdaging. Sportevenementen met een uitdagend karakter 

versterken de ervaring en dragen bij tot een grotere beleving. 

Aldus, laat je inspanningen (cq. kilometers) en inzet door familie, 

vrienden, kennissen, collega’s sponsoren met een gift aan 

Beyond the Moon en streef ernaar om samen ‘als kers op de 

taart’ een mooi bedrag in te zamelen waarmee je een familie 

met een ernstig ziek kind een zorgeloze vakantie kan bieden. 

Alleen, met vrienden of collega's: Doe mee en sluit 

aan bij onze jaarlijkse sportieve activiteitenkalender. Als goed 

doel organiseren we zelf geen sportevenementen, maar roepen 

we onze achterban en supporters 

(sponsors & partners) op om, in onze 

sportoutfit, deel te nemen aan 

bestaande sportevenementen die 

d o o r d e r d e n w o r d e n 

georganiseerd. Ga je liever in je eentje of met een team van 

vrienden een andere sportieve uitdaging aan t.v.v. ons goede 

doel?  Of wil je als bedrijf graag je werknemers verbinden via 

een sportieve actie en die koppelen aan Beyond the Moon? Laat 

het ons weten en breng ons op de hoogte van jullie sportieve 

actie. Check de kalender op onze website om meer te vernemen 

over onze sport ieve acties en onze deelname aan 

sportevenementen van derden.  

Maak jouw deelname zichtbaar: Zet ons goede doel in 

de kijker en draag onze sportkledij. Denk aan extra visibiliteit en 

laat onze outfits personaliseren met het bedrijfslogo. Samen 

bespreken we de mogelijkheden en maken we er een unieke, 

sportieve belevenis van! 

Online donatieplatform: We helpen je graag met het 

opzetten van een platform dat je snel en eenvoudig kan delen 

via de sociale media en email om, als extra motivatie, jouw 

achterban uit te nodigen om jouw sportieve uitdaging te 

sponsoren t.v.v. Beyond the Moon. Bijv. zie foto links via ‘Go 

Fund Me’.

MOVE FOR BEYOND THE MOON 

Sporten en bewegen brengt mensen samen.  
En, het is bovendien goed voor het lichaam en de geest. 


Jouw sportieve inspanningen laten sponsoren t.v.v. ons goede 
doel kan net dat duwtje in de rug zijn dat jij nodig hebt 

opdat jij met ons mee doet!

SPORT EN BEWEEG VOOR BEYOND THE MOON 

Vakantie is een basisrecht voor iedereen, in het bijzonder voor gezinnen met een ernstig ziek kind die dagelijks leven onder stress, met 

zorgen, twijfels en onzekerheden. Ook het recht op sport en spel is een basisrecht voor alle kinderen.  Doch, niet 

iedereen heeft de mogelijkheid om te bewegen en te sporten. Daarom, sport en beweeg jij graag en heb je het hart op de juiste plaats?

Dan heb je aan Beyond the Moon de juiste partner. Beweeg samen met ons en met onze sportieve meter Gella Vandecaveye, die voor 

de nodige begeleiding kan zorgen.

“Een gezonde geest 
in een gezond lichaam”
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PRO KOERSBROEK 
Een zwarte pro koersbroek met 

ons website adres en een boord 
in het oranje/wit/zwart. Achteraan 

kan worden gepersonaliseerd. 

ELITE WIELERSHIRT 
De wielershirt kan op de voor  

en/of achterzijde worden 
gepersonaliseerd met één of 

meerdere logo’s. Op de kraag 
staat 1x het website adres van 

Beyond the Moon en eventueel 
1x van een bedrijf.   

ANDER WIELERKLEDIJ 
Op vraag kunnen er ook 

windstoppers, wielertruien met 
lange mouwen, e.d. worden 

besteld en geleverd.  

Fiets Beyond the Moon in de kijker!
BESTEL, DRAAG & PERSONALISEER ONZE WIELEROUTFIT

Na onze loop- en sportshirt hebben we sinds 

2019 ook een mooie wieleroutfit. Zij die onze 

wielerkledij van het kwaliteitsmerk Doltcini 

dragen, zullen worden gezien op de weg en 

rijden tegelijkertijd ons goede doel in de kijker. 

Draag onze outfit tijdens jouw persoonlijke 

trainingen of in groep tijdens fietsevenementen.  

Fietsen voor ons goede doel 

Met ons goede doel sluiten we jaarlijks aan bij 

een (of meerdere) f ietsevenement(en), 

georganiseerd door derden. Bekijk de kalender 

op onze kalender en laat ons weten of je alleen 

of in groep deelneemt aan een van onze 

fietsacties of zelf een ander fietsevenement op 

jouw planning hebt staan. Laat je inspanningen 

sponsoren per kilometer t.v.v. ons goede doel. 

(Tip: Zamel online donaties in via het ‘Go Fund 

Me’ platform.) 

Onze wielerkledij bestellen 

We hebben slechts een beperkt aantal 

wieleroutfits op stock. Contacteer ons voor de 

beschikbare maten. In de aanloop naar een 

fietsactie of -evenement wordt onze wieleroutfit 

besteld. We plaatsen een groepsbestelling (6-8 

weken levertijd) volgens de bestellingen die 

vooraf aan Beyond the Moon zijn betaald. 

Personalisatie van onze wielerkledij 

W e n s j e o n z e w i e l e r o u t f i t t e l a t e n 

personaliseren met jouw bedrijfslogo voor een 

groepsdeelname aan een door jou gekozen 

fietsevenement? (Voor een grotere afname 

gelden groepsprijzen.) Of heb je andere vragen 

over ons onderwerp, contacteer ons. We zijn 

flexibel en denken met veel plezier met je mee. 

laat je km sponsoren 
             voor ons goede doel

NIEUW



 

Beyond the Moon Jaaroverzicht 2019 - /19 29 www.beyondthemoon.org

Succesverhaal ‘Mon Ventoux 2019’  
Het was trainen, zweten en afzien om de 1909m hoge Mont Ventoux te 

beklimmen teneinde een familie met een ernstig ziek kind een onvergetelijke 

vakantie te bezorgen. Maar, het is gelukt 

en met succes! Een geldinzameling van 

€4.193 is het schitterende resultaat van 

vier deelnemers aan het 'Mon Ventoux 

2019' event van Sporta op 22 juni. “Deze 

actie heeft heel veel emoties, hoop, 

liefde en solidariteit teweeg gebracht.  

Familie, vrienden, klanten, leveranciers, 

relaties en kennissen stortten massaal 

en gaven ons vleugels, kracht en 

doorzettingsvermogen. We zijn erg 

dankbaar en trots dat we samen €4.193 

kunnen overhandigen aan Beyond the 

Moon. Onze betrokkenheid is groot, want 

we mogen zelf een gezin uit Lille 

aandragen dat beantwoordt aan de 

selectiecriteria voor een kosteloze 

Beyond the Moon gezinsvakantie. 

Nadien ontvangen we feedback zodat we 

weten wat er met het geld werd 

gerealiseerd. Dat is een transparante en 

tastbare aanpak die ons meteen 

aansprak,” aldus Deborah Geentjens, 

initiatiefnemer en mede-zaakvoerder van 

Garage Spec ia l . “D i t was onze 

allereerste fietsactie t.v.v. Beyond the 

Moon en in hun wieleroutfit. Het is 

ongetwijfeld de start van meerdere fietsacties in de toekomst. Volgend jaar herhalen we onze deelname en hopen we veel meer fietsers te 

betrekken,” besluit Deborah.  (zie hun getuigenis op p 9) 

Oproep: Mon Ventoux 20/6/2020 
       Wie fietst of wandelt met ons mee?

Schrijf jezelf in voor het 'Mon Ventoux 2020' evenement van Sporta (https://www.monventoux.be) en beslis of je fietst of liever wandelt 

(NIEUW: Walk to the Top - 12km). Regel zelf jouw vervoer en verblijf. Laat ons via email weten dat je deelneemt aan de 'Mon Ventoux 

2020’ en bestel onze wieleroutfit of wandelshirt. Vraag familieleden, vrienden, relaties, kennissen, buren enz. om jouw inspanningen te 

sponsoren met een gift voor het goede doel Beyond the Moon. Laat giften(*) storten op de Beyond the Moon zichtrekening BE41 0014 

7129 7010 of via het online donatieplatform “Go Fund Me” over deze actie (credit card) of online via PayPal (credit card) met de 

mededeling: naam deelnemer - Mon Ventoux 2020. De voldoening zal dubbel zo groot zijn wanneer we samen - als kers op de taart - 

opnieuw een familie met een ernstig ziek kind een gezinsvakantie kunnen bieden. 

(*) Nota: Voor een gift vanaf €40 op jaarbasis, krijgt de donateur een fiscaal attest tijdens het eerste kwartaal van het volgende 

kalenderjaar (t.t.z. 45% belastingvermindering; het kost de donateur dus slechts €22).

https://www.paypal.me/npoBeyondtheMoon
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ALS DE KIDS GENIETEN, 
GENIETEN WIJ OOK 
We vonden het een super geweldige 
ervaring. Het was echt tot in de 
puntjes geregeld en we moesten zelf 
niets meer doen. Onze dochter werd 
behandeld als een prinses en stond 
eens positief in de belangstelling. 
Ook haar broer, die vaak op de 
tweede plaats komt, heeft hier enorm 
van genoten. En als de kids genieten, 
genieten wij als ouders ook!

OP EEN ONTSPANNEN 
MANIER SAMEN ZIJN 
Het was een hele fijne manier om met 
het gezin op een ontspannen manier 
'samen' te zijn, na het verdriet en de 
stress van de voorbije maanden. De 
omgeving was zeer mooi en we 
hebben vooral veel gebruik gemaakt 
van het fietsarrangement. Ook het niet 
moeten koken, zorgde voor dat extra 
vakantiegevoel. 1000x dank!

Sportieve supporters
FIETSEN DOOR EN ROND DUBLIN 

Zeven medewerke rs van he t I e rse 

hoofdkantoor van PREM Group vormden 

samen een ‘dream team’ en namen deel aan 

de Great Dublin Bike Ride op 29 september 

t.v.v. Beyond the Moon. Met de steun van hun 

familie, vrienden en collega's zamelden ze 

€2.450,18 om een Iers gezin met een ernstig 

ziek kind een kosteloze vakantie te bieden. 

 

INEOS OP DE FIETS 

Maar liefst 1325 medewerkers van INEOS 

gingen de bedrijfsuitdaging aan om samen 

hetzelfde aantal kilometers van elke etappe 

te fietsen als de profrenners van de Tour. Ze 

legden 625.387 km af, m.a.w. ze fietsten ruim 

15 keer rond de aarde. Als erkenning voor 

hun inzet schonk INEOS €2000 aan 

verschillende goede doelen, waaronder 

Beyond the Moon. Ons bestuurslid Annick de 

Kimpe nam de cheque in ontvangst van Kurt 

De Bruyn. De INEOS vestigingen van Doel 

en Zwijndrecht namen met drie teams deel 

en het had sommigen aangemoedigd om 

voor het eerst in vele jaren weer te fietsen. 

WINTERDUATLON WOMMELGEM 

Op 24 november vond de 6e ECD 

Winterduatlon van Wommelgem plaats 

waarvan de organisators alle deelnemers 

hadden gevraagd om als deelnamebijdrage 

€5,00 extra te betalen t.v.v. Beyond the 

Moon. Namens de 200 enthousiaste 

sportievelingen ontvingen we een mooie 

cheque ter waarde van €1000.

sportieve acties 
     bevorderen de teamgeest
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Jaarlijks golftornooi voor het goede doel 
MINSTENS ZES IERSE FAMILIES KUNNEN MET VAKANTIE

PREM Group was de gastheer van het jaarlijks 

golfevenement t.v.v. Beyond the Moon dat op 

30 mei 2019 plaatsvond op het golfterrein van 

het Tulfarris Hotel & Golf Resort, Blessington, 

co. Wicklow in Ierland. Meer dan 40 teams van 

vier deelnemers waagden hun kans om de 

'Tulfarris Golfing Glory' te winnen en steunden 

daardoor ons goede doel. Tijdens de editie van 

dit jaar was ook Simon Thornton aanwezig, 

Touring Professional bij Tulfarris Hotel & Golf 

Resort, die met elk team putte vanaf de green. 

“Reeds 14 jaar organiseren we deze golf 

classic t.v.v. Beyond the Moon. We hebben 

inmiddels al meer dan €200.000 ingezameld 

voor dit inspirerende goede doel. De vakanties 

d i e doo r Beyond t he Moon wo rden 

georganiseerd zijn buitengewoon belangrijk, 

niet alleen voor het zieke kind en de ouders, 

maar ook voor de broers en zussen. Beyond 

the Moon geeft die families de kans om van 

het leven te genieten en samen waardevolle 

tijd door te brengen. In wezen, stelt dit goede 

doel een kind in staat om kind te zijn. We 

willen graag al onze sponsors & partners 

bedanken en willen tevens hulde brengen aan 

de medewerkers van Tulfarris Hotel & Golf 

Resort, waarvan sommigen zelfs vrijblijvend 

hebben gewerkt op deze dag voor het goede 

doel. Ook willen we benadrukken 

dat het resort het gebruik van het 

golfterrein vandaag kosteloos heeft 

aangeboden, opdat we de fondsen 

voor di t goede doel konden 

maximaliseren. Dit jaar zijn we trots 

dat we €25.000 voor Beyond the 

Moon hebben ingezameld” aldus 

Jim Murphy, CEO van PREM 

Group.

netwerken & golfplezier 
                  een win-win situatie

NIET DE ZIEKTE,  
MAAR WEL GENIETEN  

STOND CENTRAAL 
Het was een prachtige, emotionele 
vakantie! Heerlijk een week zonder 
zorgen waarbij alles voor ons was 

geregeld en betaald. Onze zoon 
heeft er een hoop energie uitgehaald 

en een hele week kunnen genieten 
met iedereen die hem lief is. Ook het 
bezoek van zijn oudere broer, zus en 

de baby zorgde voor zalige 
herinneringen. Niet zijn ziekte maar 
wel plezier en genieten stonden de 

hele week centraal. We dragen 
Beyond the Moon in ons hart en  

zijn jullie eeuwig dankbaar.

KINDEREN BLIJ,  
OUDERS OOK BLIJ 

Het was gezellig om eens samen te 
zijn en dat we eens samen konden 

genieten van elkaar. Thuis altijd 
meestal alleen met de kids, als de 
papa aan het werk is. En hier, een 

ganse week samen vanalles  
gedaan met de kids: Safaripark, 

kinderboerderij, speeltuin, 
muurklimmen, zwemmen, fietsen, 

wandelen. Het was een groot mooi 
park. We hebben gelachen, 

gespeeld en ervan genoten als 
gezin. Kortom, kinderen blij, ouders 

ook blij! Het is een vakantie  
die we zullen koesteren.  

Bedankt voor de mooie reis!!



Beyond the Moon Jaaroverzicht 2019 - /22 29 www.beyondthemoon.org

Voetbalmatch voor Beyond the Moon ging LIVE op Sporza.be 
Superheld Arne gaf de aftrap van de 'Warmste Match' die de 'Natste Match' werd, maar Heist liet 

wel haar hart zien. Bart Bosmans, trainer van U17 KSK Heist had eind december 2018 (n.a.v. de 

Warmste Week 2018) het Sporza live verslag van een competitiewedstrijd gewonnen dankzij het 

hoogste bod ter waarde van €11.000 aan ons goede doel, namens zijn zaak Slaapcomfort-Center 

Bosmans in Heist-op-den-Berg. De voetbalwedstrijd werd live gestreamd op Sporza.be en menig 

interviews werden afgenomen. Het was een unieke belevenis voor de spelers en hun entourage, 

alsook voor de 6-jarige Arne en zijn familie, die de aftrap mocht geven.   

"Ik ben een zeer tevreden en trotse trainer en blik samen met mijn jongens met heel veel voldoening terug op deze onvergetelijke 

gebeurtenis. Dit blijft voor altijd een mooie herinnering in het teken van onze actie voor het goede doel, dat we samen hadden uitgekozen. 

Met onze gift steunen we met fierheid de vzw Beyond the Moon die ook voor onvergetelijke herinneringen zorgt. We zijn zeer blij dat, dankzij 

onze steun, het gezin van Arne en andere families met een ernstig ziek kind uit onze buurt, zullen genieten van een gezinsvakantie, die op 

maat wordt samengesteld en wordt aangeboden door dit goede doel”, besloot Bart. 

Vanwege het slechte weer werd de match voortijdig stopgezet. 
Niettemin zagen we vooral vele blije gezichten, waaronder deze 
van de familie van superheld Arne die in juli 2019 had genoten 
van hun Beyond the Moon vakantie (zie p 5). 



Beyond the Moon Jaaroverzicht 2019 - /23 29 www.beyondthemoon.org

 

Sportieve supporters
ZWEMMEN, LOPEN, WANDELEN EN FIETSEN VOOR HET GOEDE DOEL 

Net als vorig jaar organiseerde Sunparks Oostduinkerke n.a.v. De Warmste Week 

uiteenlopende acties voor ons goede doel. De nadruk van hun acties lag op ‘bewegen’, want 

menig zieke kinderen hebben helaas niet die mogelijkheid. Hun acties waren bovendien 

toegankelijk voor zowel 

h e t p e r s o n e e l , d e 

p a r k g a s t e n a l s d e 

buurtbewoners. Het was 

schitterend om te  zien 

da t hun ac t i es z i ch 

richtten tot jong en oud, 

s p o r t i e f e n m i n d e r 

sportief, waarbij iedereen 

veel plezier beleefde en 

genoot: griezelen tijdens 

een Halloween & Pool 

Party in ‘bloed’ water, een 

kids run op het park, een 

wandel- en loopactie op het park, een 

winterse strand- en badstadwandeling in 

en rond Nieuwpoort en een fietstocht van 

±70 km naar Kortrijk, waar de cheque t.v.v. 

Beyond the Moon werd overhandigd. 

“Samen met alle collega’s, parkgasten en 

dagbezoekers hebben we weer leuke 

warme weken beleefd. We danken ook de 

collega’s uit De Haan, de collega’s en 

directie van Fit@Work en van Center 

Parcs die op diverse manieren hun steentje 

hebben bijgedragen. Dankzij de vele geslaagde acties n.a.v. De Warmste Week, zijn we zeer blij 

met de mooie som ter waarde van €3.300 die we dit jaar kunnen overhandigen,” aldus Caroline 

Lahou, parkdirecteur van Sunparks Oostduinkerke.

maak sportieve acties 
     toegankelijk voor iedereen

HIJ GENOOT ER ECHT VAN  
We zullen nooit vergeten hoe mijn 
zoon lachte in het zwembad. Hij 
genoot er echt van. De dieren 
bezoeken was voor de kinderen ook 
heel leuk. Er werd een autootje 
gehuurd om mee te rijden, wat ook 
helemaal iets was waarvan hij enorm 
heeft genoten. Met het lunapark kon 
je hem elke dag plezieren. Maar, met 
andere kindjes willen spelen, en niet 
kunnen, was wel pijnlijk…

ZONDER KOPZORGEN EN 
RELAXED SAMEN WEG  
Het was heerlijk om met het hele 
gezin op vakantie te zijn, zonder 
kopzorgen. Niks moest, alles mocht. 
Ieder van ons werd betoverd door de 
magie! Het was fijn om te zien hoe 
onze dochter op een andere manier 
zich ‘speciaal’ voelde. Het gewoon 
samen weg zijn, relaxed zijn en geen 
tijdsdruk hebben, heeft ieder van ons 
deugd gedaan. De glimlach op ieders 
gezicht op elke foto zijn mooie 
herinneringen. Dank u!
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Sportief in de kijker
WARMATHON BRUSSEL - LOPEN, WANDELEN & SUPPORTEREN 

Medewerkers van Hello Bank! en een bende vrienden die zich samen hadden ingeschreven 

onder de groepsnaam 'Moon Runners’ liepen tijdens De Warmste Week op 19 december de 

Warmathon in Brussel t.v.v. Beyond the Moon.  

LADIES CYCLING @ MARMOTTA  

Een enthousiaste groep dames, waaronder onze manager Pascale Somers, fietsten samen 

enkele dagen in de bergen van Salzburgerland en hadden op drie dagen tijd enkele pittige ritten 

in de benen. De apotheose was de beklimming van de Grossglockner, de hoogste berg van 

Oostenrijk. Dank aan onze meter Gella Vandecaveye die alle dames naar dit hoogtepunt had 

geloodst! Een dikke proficiat aan iedereen die deze bergprestatie heeft geleverd en met trots 

onze Beyond the Moon wieleroutfit heeft gedragen, gepersonaliseerd met het logo van 

Marmotta Alpin Hotel, organisator van dit fietsevenement. 

In 2020 wordt dit fietsevenement herhaald en kunt u andermaal onze shirt dragen, alsook uw 

sportieve inspanningen laten sponsoren t.v.v. ons goede doel via het online platform ‘Go fund me’. 

Zie hier de link naar deze online donatieplatform die eenvoudig kan worden gedeeld via de 

sociale media en email: https://www.gofundme.com/f/fietsen-voor-beyond-the-moon 

draag onze vlag en kledij & 
     verhoog onze visibiliteit

DE TIJD WAS ABSOLUUT 
TE KORT  
Het was genieten van de eerste tot de 
laatste minuut. Er was zoveel te doen 
dat we zelfs een planning moesten 
opmaken over wat, waar en wanneer 
we bepaalde activiteiten zouden doen. 
We hebben genoten van het 
zwembad, de bakfiets en het fietsen 
op en langs het prachtige domein. We 
zijn een dagje naar de Efteling 
geweest en hebben ook van een 
lekkere gourmetavond in ons huisje 
genoten. De tijd was absoluut te kort 
en de kindjes lieten een traan bij het 
afscheid.

HET HIELP ONS EN KRIKTE 
HAAR MORAAL OP 
Ik had me nooit kunnen inbeelden dat 
we ooit Disneyland Paris zouden 
betreden. Ik had deze vakantie met de 
kinderen en mijn partner echt nodig. 
Dit was werkelijk datgene wat we 
nodig hadden, na alles wat mijn 
dochter en ik reeds hebben 
doorgemaakt. Dank je wel voor de 
begeleiding en de steun. Het was een 
fantastische belevenis die we nooit 
zullen vergeten. Het hielp ons en 
krikte de moraal op, in het bijzonder 
bij onze dochter, en het gaf haar deze 
mooie ervaring.

https://www.gofundme.com/f/fietsen-voor-beyond-the-moon
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Controle van onze cijfers 
Beyond the Moon genereert haar jaarlijkse 

inkomsten door middel van fondsenwerving en de 

steun van particulieren, service clubs, scholen, 

bedrijven, enz. Het is dan ook van cruciaal belang 

dat ons goede doel volledig transparant is over alle 

ontvangen gelden en over het gebruik ervan. Ons 

ethos van openheid vertalen we door de 

toepassing van strikte procedures, die een goed 

bestuur van de vereniging waarborgen, alsook door 

onze boekhouding jaarlijks te onderwerpen aan 

een externe audit. Tijdens onze jaarlijkse Algemene 

Vergadering op 12 juni 2019, rapporteerde Moore 

Stephens, het auditkantoor dat de boeken van 

onze vereniging controleert, aan onze leden. Emiel De Smedt, partner | bedrijfsrevisor, kon op grond van zijn beoordeling concluderen dat er 

geen indicaties zijn dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vereniging en 

van het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 

  

“De vrijblijvende inzet en input door onze boekhouder Condor en de externe audit door Moore Stephens zijn zeer belangrijk. 

We zijn hen zeer dankbaar voor hun steun, inmiddels al ruim 14 jaar. Samen zien we er nauwlettend op toe dat de giften aan 

ons goede doel correct worden besteed. Daarnaast is het verkrijgen van steun in natura (zoals gratis ontwerpen en drukwerk, 

gratis verzendingen, gratis website, gratis event- en vergaderruimte, enz.) zeer belangrijk omdat we daardoor besparen op 

uitgaven. Het vergt uiteraard extra tijd en inspanningen om ook zo’n service- en dienstverlening in natura te verkrijgen, maar 

het komt jaarlijks wel ten goede aan onze cijfers, waardoor we meer families met een ernstig ziek kind een onvergetelijke 

gezinsvakantie kunnen bieden,” aldus Pascale Somers, Manager & Bezieler Beyond the Moon.

Steun in natura

ANDERE STEUNVERLENERS IN NATURA 

Zaakvoerder Lieve Myvis van Kristal-Worldwide Exhibition Logistics in Zaventem steunt Beyond the 

Moon al sinds het prille begin in 2005. "Met veel plezier verzorgen wij de logistiek en de verzending van 

het Beyond the Moon marketing materiaal naar hun steunverleners.” 

Black Lion uit Kortrijk is al vele jaren de partner van ons website platform en neemt de onkosten, 

gerelateerd aan onze website, voor eigen rekening.   

Hotel Holiday Inn Express Mechelen City Centre stelde ons een vergaderruimte met drank ter 

beschikking voor onze jaarlijkse Algemene Vergadering.  

Vluchten, treintickets en dergelijke worden voor onze families geboekt bij Connections die een goede 

service- en dienstverlening biedt en hun administratieve booking fee niet aanrekent.

https://www.facebook.com/lieve.myvis?fref=mentions
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Onze vaste vakantiepartners 
ZIJ ZORGEN VOOR EEN HARTELIJK ONTHAAL EN EEN WARME VERWELKOMING VAN ONZE GEZINNEN 

Beyond the Moon werkt samen met vaste vakantiepartners. Alle criteria worden met de behandelende arts besproken en alle vragen moeten 

zijn beantwoord alvorens een gezin, eventueel en onder voorbehoud, een keuze kan maken tussen een rustig vakantiepark of het 

attractiepark Disneyland Resort Paris. Is het kind fit genoeg voor al onze vakantiebestemmingen? Moeten prikkels worden vermeden? Mag 

het zieke kind vertoeven in een subtropisch zwembad? Kunnen alle medische voorzieningen en noden praktisch worden geregeld, ongeacht 

de bestemming? Kortom, de arts kan gevraagd worden om mee te bepalen welke vakantiebestemming het meest geschikt is. De meeste 

gezinnen verkiezen om kortbij huis te blijven om de reis niet te vermoeiend te maken voor het zieke kind. Ingeval van een risicovolle 

medisch situatie kunnen we, samen met de arts en het gezin, ervoor opteren om een vakantieverblijfplaats te kiezen dat gelegen is kortbij 

een ziekenhuis. De keuzemogelijkheden worden daarom vooreerst grondig besproken en overlegd met de behandelende arts die, na een 

onderlinge overeenkomst, schriftelijke zijn medische toestemming geeft voor de gezinsvakantie met het zieke kind. 

 

Het gezin kan geen voorkeur voor een specifiek vakantiepark in een bepaald land  

indienen. Beyond the Moon bepaalt dit zelf in samenspraak met de vakantiepartner(s). 

Er wordt onderzocht wat mogelijk is volgens de beschikbaarheid in functie van de 

reisdata, de grootte van het gezin, de leeftijd(en) van het (de) kind(eren), de medische 

noden van het zieke kind, enz. We verzorgen een op maat gemaakt vakantiepakket 

volgens de noden van het gezin en in functie van het zieke kind. 

Links is de grafiek volgens de 56 vakantieboekingen die in 2019 werden gerealiseerd. 

Er waren 59 familiedossiers in behandeling, waarvan we helaas drie dossiers definitief 

hebben moeten annuleren vanwege medische redenen. 

We willen tevens onze vaste en sporadische vrijwilligers (zowel binnen ons team, als bij 

onze sponsors & partners) van ganser harte bedanken en erkennen. Hun inbreng en 

medewerking is van onschatbare waarde en helpt ons om jaarlijks onze doelstelling 

van een gezinsvakantie per week te bereiken. 

op maat gemaakte 
            vakantiepakketten

hartelijk dank aan 
           onze vrijwilligers
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We zijn trouwe steunverleners, 

zoals ondernemingen en stichtingen, 

z e e r e r k e n t e l i j k v o o r h u n 

samenwerking op lange termijn. Als 

dank voor hun vertrouwen en steun 

erkennen we hen met Awards. Het 

betreft verschillende trofeecategorieën 

(brons, zilver, robijn, goud, enz). Elke 

categor ie vertegenwoordigt een 

toenemend aantal families met een 

ziek kind die, dankzij de financiële 

bijdrage van de sponsor, konden 

genieten van een onvergeteli jke 

Beyond the Moon gezinsvakantie. In 

2019, werden er een Award uitgereikt 

aan een Iers bedrijf en twee Belgische 

bedrijven.

Beyond the Moon trofeeën
GOUDEN TROFEE VOOR PREM GROUP 

"Ik ben zeer trots om de Beyond 

the Moon 'Gold Award ' in 

o n t v a n g s t t e n e m e n a l s 

erkenning voor de inzameling van 

vo ldoende fondsen om 50 

gezinnen (*) met een ernstig ziek 

kind de vakantie van hun leven te 

geven. Ik aanvaard deze award 

namens het ganse PREM Group 

t e a m , g e v e s t i g d i n d e 

verschillende landen waar we 

zakelijk actief zijn en die dit goede doel de afgelopen 14 jaar hebben gesteund", zei Jim 

Murphy, CEO PREM Group. De trofee werd uitgereikt door Pascale Somers, Beyond the Moon 

Manager en Gella Vandecaveye, onze Meter. De overhandiging vond plaats op 30 mei tijdens 

het diner in het Tulfarris Hotel & Golf Resort waar PREM Group haar jaarlijkse 'Charity Golf 

Day' had georganiseerd ten voordele van ons goede doel. (lees meer op p 21) 
(*) 33 families uit Ierland, 1 uit het Verenigd Koninkrijk, 14 uit België & 2 uit Frankrijk

ZILVEREN TROFEE VOOR G4S 

Dankzij de jaarlijkse bijdrage van G4S Belgium, sinds 2010, konden er 20 families 

met een ernstig ziek kind genieten van een zorgeloze vakantie. Als erkenning en 

uit dankbaarheid voor hun trouwe steun overhandigde onze Manager, Pascale 

Somers, de Beyond the Moon Zilveren Trofee aan Jean-Paul Van Avermaet, 

Cluster Managing Director G4S Belgium, France, Luxemburg, Morocco. “Met heel 

veel plezier dragen wij ons steentje bij en zetten wij onze aangename 

samenwerking verder met o.a. ons nieuw ‘Vitality for you’ programma (zie p 10) 

waarbij onze ruim 6000 medewerkers kilometers verzamelen voor dit goede doel. 

Op het hoofdkantoor merken we dat steeds meer collega’s de trap nemen in plaats 

van de lift. Dat is alvast een positief teken dat we met z'n allen ervoor gaan! Ook 

de feedback van de gezinnen en de mogelijkheid voor ons personeel om zelf een 

gezin met een ziek kind aan te dragen, spreekt ons enorm aan. Die betrokkenheid heeft al een aantal keren plaatsgevonden en dat maakt 

onze steun zeer tastbaar en transparant.” 

 

BRONZEN TROFEE VOOR MOORE 

Als grootste onafhankelijk boekhoudkundig en consultancy bedrijf van België 

heeft Moore de afgelopen 12 jaar de rekeningen van Beyond the Moon 

gecontroleerd en jaarlijks een donatie aan ons goede doel geschonken om 

gezinnen met een ziek kind een kosteloze vakantie te bieden. Onze manager, 

Pascale Somers, erkende en bedankte Moore met de Beyond the Moon 

Bronze Award voor het feit dat ze 10 families quality time hebben geboden, ver 

weg van ziekenhuizen en dagelijkse behandelingen. "Het is ons een genoegen 

om dit waardevolle goede doel te steunen en we kijken ernaar uit om onze 

succesvolle samenwerking nog vele jaren voort te zetten", aldus Leen de 

Boitselier, partner bij Moore Belgium.
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Houd onze kalender in de gaten voor 
een feestelijk & sportief jaar 2020!

STEEDS MEER WENSEN WERDEN VERSTUURD MET ONZE KAARTEN 
 

Onze kerstkaartenactie kende in 2019 andermaal een nog groter succes dan de voorbije jaren. Ze zijn een eenvoudig middel om 
onze missie te verspreiden en onze naamsbekendheid te vergroten. Onze eigen ontwerpen kunnen op maat, in de gewenste taal, 
worden gepersonaliseerd met tekst en logo.

“Namens het bestuur, mijn collega Elena en 

mezelf kijk ik ernaar uit om in 2020 wederom 

het beste van onszelf te geven. Enerzijds uit 

dankbaarheid voor onze sponsors & partners 

die het ons al 15 jaar lang mogelijk maken 

dat we dit hartverwarmende werk kunnen 

doen. Anderzijds voor de families met een 

ziek kind die onze steun nodig hebben.  

Ik ga alvast in 2020 de sportieve uitdaging 

aan om t.v.v. Beyond the Moon te wandelen 

naar de top van de Mont Ventoux.  

Wandel ook jij met mij mee?  

Let's join forces & go for it!”  

Pascale Somers,  

Manager & Bezieler Beyond the Moon.

Reactie van een tevreden klant: 
“Wij hebben vandaag onze kerstkaartjes 

ontvangen en zijn alvast tevreden over de 
kwaliteit! Ze zijn zeer mooi en de levering 

was er sneller dan verwacht. Bedankt voor 
de goede service! Ook al kent de e-card 

een opmars, ik maak er een gewoonte van 
om, als gezellige afsluiter van een werkjaar, 
met alle medewerkers van mijn team rond 
de tafel te zitten en de kaarten samen te 
handtekenen en/of te voorzien van een 
persoonlijke boodschap. Nadien drinken  

we met z’n allen een glaasje  
op een fijne Kerst.”  

E. De Smedt bvba

Hoe kunt u ons helpen in 2020?
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Eenvoudig: steun ons met een gift 
Elke gift groter dan of gelijk aan €40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een 

belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift (weliswaar op voorwaarde 

dat u er niets van waarde voor in ruil krijgt) en kost u dus eigenlijk slechts €22. Ook 

Beyond the Moon is een erkende vzw die fiscale attesten kan uitreiken. Aldus, steunt u 

ons werk met een gift, dan krijgt u tijdens het eerste kwartaal van het daaropvolgend 

jaar een fiscaal attest in uw brievenbus. Bij voorbaat hartelijk dank!

Zandstraat 27 K 
B- 2223 Schriek (Heist-op-den-Berg) 

België  
📞  (+32)(0)15 23 36 82 

 E-mail: contactbtm@beyondthemoon.org

plan je een actie en/of hulp nodig? 
                               contacteer ons

ELK IDEE KAN EEN VERSCHIL MAKEN IN HET LEVEN VAN EEN FAMILIE MET EEN ZIEK KIND 

Beyond the Moon geeft je voldoende houvast en ondersteuning om jouw MVO-verhaal uit te werken en bekend te maken. We 

verwerken jouw verhaal in onze communicatie, voor zowel intern als extern gebruik. We zorgen voor een win-win situatie en bouwen 

samen aan een partnerschap op lange termijn, waarbij wederzijds respect en dankbaarheid belangrijk zijn.  

Verspreid onze missie en nodig anderen uit om ons te steunen. Elke bijdrage helpt ons om de levenskwaliteit te verbeteren van families 

met een ernstig ziek kind en brengt een onmiddellijke, langdurige en positieve impact teweeg bij families die onze hulp het meest 

nodig hebben. 

Om onze werkingskosten te dragen, kan Beyond the Moon rekenen op een aantal vaste partners die deze kosten voor eigen rekening 

nemen. Wij spenderen geen enkele euro aan betalende reclame of huur (onze medewerkers werken vanuit een thuiskantoor). We rekenen 

op gratis media- & marketingondersteuning, alsook is mond-aan-mond reclame al 14 jaar lang onze beste reclame. Elke gift die u ons 

schenkt, gaat integraal naar een gezinsvakantie voor families met een ernstig ziek kind. 

De vele acties en activiteiten die we in dit jaaroverzicht hebben gebundeld gelden als voorbeeld en vallen onder een of meerdere van de 

hieronder vermelde zes manieren om ons te helpen. Op onze website worden deze uitvoerig omschreven.


