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NIEUW PROJECT: 
mede dankzij Covid-19 

“AAN DE GANG”

ALL-IN GEZINSVAKANTIES 
VOOR FAMILIES MET  

EEN ERNSTIG ZIEK KIND

Beyond the Moon  
geeft hoop, energie en vreugde.
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IN 2021 ZIJN WE NIET BIJ DE PAKKEN BLIJVEN ZITTEN 

Als gevolg van de Covid-19 pandemie - sinds maart 2020 - werd er begin 2021 wereldwijd een 

grootse vaccinatiecampagne opgestart ter bestrijding van het coronavirus, met als hoopvolle 

doelstelling: een normaler (vakantie-) jaar 2021. Maar helaas, een derde coronagolf in het 

voorjaar en een vierde golf in het najaar, met o.a. beperkingen op vlak van reizen, 

restaurantbezoek en vrije tijd, dwongen ons - tot onze zeer grote spijt - om ons succesvol 

vakantieproject een jaar lang in wacht te zetten. 

De drang naar meer vrijheid, ontspanning en plezier was aanwezig bij onze doelgroep. Doch, 

de angst en het gevaar voor besmetting overheerste alsnog dat verlangen. Daarbij, de 

beperkingen en de maatregelen die door overheden werden opgelegd, waaronder de 

tijdrovende Covid-19 gerelateerde administratie en testen voor vakantiegangers, weerhielden 

velen om te reizen. Alsook, de behandelende artsen benadrukten dat ze voor onze doelgroep 

geen medische toestemming voor een vakantie konden geven, wat een cruciale voorwaarde 

is voor een Beyond the Moon gezinsvakantie. Kortom, eind 2021 stonden we voor een nog 

grotere inhaalbeweging dan in 2020, want het aantal vakantie-aanvragen was toegenomen. 

Het mentaal welbevinden van onze gezinnen stond extra onder druk. Om het welzijn van onze 

doelgroep op te krikken, vonden we via ons schilderproject ‘Paint a Smile’ een oplossing om 

hen een hart onder de riem te steken. Met onze interactieve 3D-muurschilderingen in 

kinderziekenhuizen hebben we een stap in de goede richting gezet om in deze moeilijke tijden 

alsnog een glimlach te toveren op het gezicht van een ziek kind en zijn/haar familieleden.  

Conclusie: eind 2021 moesten we tot onze grote spijt concluderen dat er geen enkele 

gezinsvakantie kon plaatsvinden. Al 21 maanden liggen de vele familiedossiers te wachten op 

dat ene lichtpuntje, een onbezorgde Beyond the Moon gezinsvakantie.  

In de toekomst hebben we extra fondsen nodig om al deze familievakanties te kunnen 

bekostigen! Daarom, willen we andermaal benadrukken hoe DANKBAAR we zijn voor de steun 

die sponsors en partners ons ook in het moeilijke jaar 2021 hebben verleend. Zonder hen zou 

Beyond the Moon niet (blijven) bestaan.
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Elke crisis doet brainstormen & biedt opportuniteiten

Een van de redenen van ons bestaan is 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. 

Het gaat om een éénmalige en onvergetelijke vakantiebelevenis, voor of na een behandeling, ver weg van het ziekenhuis. 

Er even tussenuit zijn en de batterijen opladen met nieuwe energie, is enorm belangrijk voor de moraal en de gezinsband van 

deze families. 

Van 2005 t.e.m. maart 2020 heeft Beyond the Moon ruim 705 gezinsvakanties geboekt voor families met een ziek kind. 

Gedurende die periode verzorgden we de vakanties onder de projectnaam 'Sponsor a Family'.  Begin 2021, hebben we de 

naam van ons vakantieproject gewijzigd naar 'Offer a Vacation’.

NAAMSWIJZIGING VAN ONS VAKANTIEPROJECT 

DE JAARLIJKSE DOELSTELLINGEN VAN DIT PROJECT: 

• minstens één gezinsvakantie per week boeken (52 vakanties/jaar) 

• voldoende fondsen werven om deze vakanties te bekostigen 

• duurzame herinneringen bezorgen aan families (zieke kind, ouder(s), 

broer(s) en zus(sen)) 

• tastbare resultaten tonen aan onze sponsors  

Helaas, ons 'Offer a Vacation' project ligt reeds stil sinds maart 2020. 

Vanwege de Covid-19 pandemie waren vakanties voor onze doelgroep 

in 2021 niet mogelijk. Velen onder hen leveren een dagelijkse strijd… 

niet enkel nu, ook niet voor even, maar vaak vele jaren. Onze families 

rekenen op ons, ook na het Covid-19 tijdperk!

voor of na een behandeling   
          ver weg van het ziekenhuis

” Het resultaat is bevorderlijk voor  
        de moraal en de gezinsband. ”

Onze partners:
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WAAROM BLEEF ONS ‘OFFER A VACATION’ PROJECT in 2021 NOG STEEDS IN WACHT? 

De kwaliteitsnorm van Beyond the Moon ligt al ruim 16 jaar hoog. Dit wil zeggen dat 

we hoge eisen stellen aan ons eigen werk en dat van anderen en voortdurend 

streven naar verbetering ervan. Wij willen een goede service en kwaliteitsvolle all-in 

vakanties kunnen blijven aanbieden aan onze families met een ziek kind die 

specifieke behoeften en noden hebben.  

Omdat er vanwege Covid-19 veel beperkingen worden opgelegd, desondanks talrijke 

versoepelingen, zijn we van oordeel dat half werk leveren niemand blij en gelukkig 

maakt. Er is geen voldoening wanneer we tekort schieten en we de noden en 

verwachtingen van onze families onvoldoende kunnen beantwoorden, omwille van de 

coronasituatie. Ook aan onze sponsors willen we service- en kwaliteitsgerichte 

resultaten kunnen blijven tonen. Zij verdienen ook die 100% voldoening voor de 

steun die ze ons geven.  

Onze families leven voortdurend tegen de tijd, onder stress en met beperkingen. 

Doktersafspraken maken, behandelingen en controles inplannen, bovenop de 

dagelijkse regelingen voor het werk, het huishouden en de zorg voor andere kinderen 

in het gezin. Tijdens een Beyond the Moon vakantie willen zij voor eens geen 

planning of stress, maar wel leven zonder horloge en los van tijd. Kortom, rust 

in het hoofd en genieten van meer vrijheid en vrije tijd!  

 

We begrijpen volkomen hun standpunt. We begrijpen ook de behandelende artsen die nog steeds geen medische 

toestemming wilden geven om te reizen. We respecteren de beperkingen die eenieder oplegt in het belang van alle 

betrokkenen. Daarom waren we genoodzaakt om hun vakanties uit te stellen en bleef de pauzeknop in 2021 helaas ingedrukt. 

Onze vakantiepartners konden vanaf de zomermaanden weer gasten 

verwelkomen, al konden nog niet alle faciliteiten onbeperkt worden aangeboden. 

Ruim 50% van onze vakantieaanvragen zijn jaarlijks bestemd voor een magisch en 

onvergetelijk verblijf bij Disneyland Paris. Echter, het 'Disney Wish Programme' liet 

in 2021 aan goede doelen, waaronder Beyond the Moon, geen reservaties toe en 

gaf dus ook geen ‘blue badge’ aan onze families. Zo’n badge biedt hen een VIP-

behandeling, ontmoetingen en knuffels met Disney-figuren en extra verwennerij.  

Na een volledige lockdown van enkele maanden, heropende het park de deuren 

voor het grote publiek op 17 juni 2021. Maar, er waren geen dag- of avondparades, 

er was geen vuurwerk, nog niet alle hotels en restaurants waren geopend, zitjes op 

bepaalde attracties moesten vooraf worden gereserveerd, geen knuffels van de 

Disney-figuren... Kortom, er was geen magie of gebruikelijke vakantiebeleving op 

deze manier! 

 

Eind 2021, liet Disney ons weten dat het Disney Wish Programme begin 2022 nog 

steeds niet wordt heropgestart, vanwege o.a. de inmiddels vijfde (!) coronagolf. In 

overleg met het Mecenaat van Disney wordt er gezocht naar een oplossing om op 

termijn de grote achterstand van onze boekingen in een versneld tempo weg te 

werken. We moeten HOOPvol blijven dat het tij snel zal keren. We blijven duimen 

voor beterschap dankzij de (booster-) vaccinatiecampagne die in alle landen nog 

steeds volop aan de gang is!

Nieuws: 29/05/2021

Nieuws: 02/09/2021
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DE JAARLIJKSE DOELSTELLINGEN VAN DIT PROJECT: 

• de natuur, plezier, kleur en een beleving naar het kinderziekenhuis brengen om de consultatie of hospitalisatie voor een ziek 

kind aangenamer en minder gestrest te maken 

• voor een therapeutisch ondersteunend middel zorgen om pijn te verzachten 

• de ongemakken verlichten in hun dagen die vaak synoniem staan voor stress, zorgen en eenzaamheid 

• de al te vaak traumatische medische wereld voor even doen vergeten en hen laten wegdromen in een fantasiewereld 

• onze samenwerking met de kinderziekenhuizen versterken en onze dankbaarheid tonen aan de zorgsector die zich dagelijks 

inzet voor onze doelgroep en vele anderen 

Dit project werd pas in 2021 opgestart (enkel in Belgische kinderziekenhuizen), ondanks en mede door Covid-19, omdat 

gezinsvakanties tijdens de pandemie niet mogelijk waren. De feedback en reacties van de ouders en het medisch personeel 

bevestigen dat dit project bevorderlijk is voor de fantasie van het  kind en voor het mentaal welbevinden (zie pagina 7). 

Het hoofdproject van Beyond the Moon blijft ons vakantieproject ‘Offer a Vacation’ en krijgt 

elk jaar voor de volle 100% onze aandacht. Niettemin, zal 'Paint a Smile' jaarlijks worden 

geëvalueerd en kan het als secundair project worden 

toegepast, afhankelijk van de beschikbare fondsen en de 

betrokkenheid van sponsors & partners. 

Dirk De Haes is onze vaste ambachtsman. Woutim NV is onze 

vaste projectpartner die de grondlaag voor elke muur sponsort, 

waarop Dirk de interactieve 3D-muurschildering aanbrengt.

NIEUW: EEN 3D-SCHILDERPROJECT ALS SECUNDAIR PROJECT

Ons ‘Paint a Smile’ project (vertaling: Schilder een Glimlach) brengt door 

middel van interactieve 3D-muurschilderingen een kleurrijke en levendige 

vakantiebelevenis van een dierenfamilie naar de vaak saaie, kille kamers 

en biedt een ziek kind iets moois om naar te kijken, tijdens een 

consultatie of hospitalisatie in het ziekenhuis.  

Sinds de lente 2021, brengt ons secundair project 'Paint a Smile' kleur in 

het leven van families met een ziek kind en tovert het een glimlach op hun 

gezicht tijdens een behandeling in het ziekenhuis. Het resultaat is 

bevorderlijk voor het mentaal welbevinden en verlicht de pijn in hun 

dagen, die vaak synoniem staan voor stress, zorgen en eenzaamheid.

tijdens een behandeling   
                         in het ziekenhuis 

” Het resultaat is bevorderlijk voor  
                het mentaal welbevinden. ”

Dirk De Haes

*NIEUW* 
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Elke interactieve 3D-muurschildering is uniek en verschilt in detail voor elk ziekenhuis. We leggen de link naar ons 

vakantieproject doordat we als thema een familiale (vakantie-)beleving door een dierenfamilie tot leven brengen. Onze 

muurschilderingen stimuleren hen om hoopvol naar zo'n beleving met het gezin toe te leven. Als boodschap benadrukken we 

om hoop en dromen nooit op te geven! Enkele voorbeelden:
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“De papierscheur als 3D-doorkijkvorm, waarin het dieptezicht van elk tafereel te zien is, 

is het merkteken van ons schilderproject. In alle deelnemende ziekenhuizen zal die vorm 

worden toegepast voor onze interactieve 3D-muurschilderingen, zodat ze meteen 

herkend worden als de werken van vzw Beyond the Moon.”  

vertelt Pascale Somers, Manager & Medeoprichter Beyond the Moon

Onze 3D-muurschilderingen brengen verhalen met een onderliggende boodschap en zorgen voor interactie met het zieke 

kind zodat hij/zij kan wegdromen en de al te vaak traumatische medische wereld voor even kan vergeten. We passen de 

‘trompe-l’oeil’ schildertechniek toe (vertaald als: bedrieg het oog), een 3D-diepte effect dat in de kamer optisch meer ruimte 

creëert. Met de goedkeuring van families, wiens kind in het ziekenhuis verblijft/verbleef en/of wiens kind er recent een 

consultatie heeft gehad, delen we hun bevindingen als getuigenissen over ons 'Paint a Smile' project. (meer via onze website)

"Wij vinden de muurschildering erg mooi, 
grappig, speels en kleurrijk voor een 

ziekenhuiskamer."

"Het was een moeilijke dag, maar telkens hij naar de muurschildering 
keek vrolijkte hij op. We waren aangenaam verrast door deze nieuwe 

muurschildering. Het maken van een foto bij de muurschildering  
zorgde voor een goede afleiding.”

"Mooi en rustgevend. De fantasie werkt bij het 
kind en we maken er zelf een verhaal rond 
tijdens het ziekenhuisverblijf. Dit is zoveel 

aangenamer dan samen met je kind naar een 
witte muur te moeten staren.“

“Een vrolijkere kamer en een hele leuke 
verrassing die de dag veel minder moeilijk 

maakte voor mij en voor mijn mama. Ik was  
heel blij met de kamer die minder een 

ziekenhuiskamer leek te zijn. Ik wil jullie  
hiervoor bedanken!“

"Kinderen hebben een levendige fantasie en kunnen opgaan in hun 

eigen wonderlijke wereld. Dankzij die creativiteit en dat 

inlevingsvermogen voelen de kinderen zich meer op hun gemak en 

komen ze tot rust. Dat willen we i.s.m. en dankzij Beyond the Moon 

aanmoedigen met deze prachtige interactieve 3D-muurschilderingen. De 

rust en het gevoel van veiligheid draagt bij tot het mentale welzijn en de 

genezing van onze patiënten. En bovendien zijn ze gewoon erg mooi, 

ook voor ouders en onze medewerkers. Kortom, een geweldig project en 

vreugde voor patiënten op het werk!”   

Marc Noppen, Prof. dr. & CEO – UZ Brussel 
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Het ambassadeurschap wordt toegekend aan meerdere mensen die 

Beyond the Moon erg genegen zijn. Het zijn zij die van elke gelegenheid 

gebruik maken om onze missie te verspreiden en naamsbekendheid te 

vergroten via allerlei kanalen. Ze helpen actief met netwerken (cq. 

aandragen van nieuwe contacten) en met tal van activiteiten waaruit 

fondsen kunnen worden gegenereerd voor de realisatie van onze 

missie. Hun gedrevenheid, inzet en actieve betrokkenheid is erg 

uitgesproken om van elke opportuniteit en elke lead telkens een succes 

te maken.  

Deborah Geentjens draagt Beyond the Moon diep in haar hart en grijpt 

elke kans om onze missie te verspreiden en geld in te zamelen voor ons 

goede doel. 

Emiel is erg gemotiveerd en gedreven om de verantwoordelijkheid van 

zijn voorzitterschap voor de volle 100% in het belang van onze v.z.w. te 

dragen. Tot 2020 was hij een voormalige partner | bedrijfsrevisor bij 

Moore en stuurde er het center of excellence 'Social Profit' aan. Destijds, 

deed hij ruim 10 jaar lang de jaarlijkse audit van Beyond the Moon. Onder 

andere zijn grondige kennis (juridisch en financieel) in het 

verenigingsleven is een enorme meerwaarde voor Beyond the Moon. Zijn 

aanwezigheid tijdens talrijke Beyond the Moon events en zijn deelname 

aan acties voor ons goede doel maken van hem een erg betrokken 

Voorzitter met het hart op de juiste plaats. We zijn hem dankbaar voor 

zijn steun en hulp op vrijwillige basis, alsook voor zijn vertrouwen! 

Nieuwe Voorzitter Emiel De Smedt

”SAMEN het verschil blijven maken 
       voor families met een ziek kind.”

Sinds 11 februari 2021 is Emiel De Smedt de nieuwe Voorzitter van Beyond the Moon en neemt hij deze functie en taak 

over van Ben Ancher. We bedanken Ben voor zijn betrokkenheid tijdens de voorbije 15 jaren.

DEBORAH GEENTJENS ERKEND ALS AMBASSADEUR

“Beyond the Moon is een fantastisch goed doel dat ik al vele jaren erg genegen ben. Hun transparantie en professionele aanpak 

hebben me overtuigd om me vrijwillig te blijven inzetten voor dit goede doel. Ik kijk er ontzettend naar uit om met de gedrevenheid 

van de medewerkers, de onvoorwaardelijke inzet van de bestuurders en de input van andere leden aan de slag te gaan om samen 

het verschil te blijven maken in het leven van families met een ernstig ziek kind", aldus Emiel.

Ze doet dit zowel via sportieve acties (al dan niet zelf en/of i.s.m. derden) die worden ondersteund door het familiebedrijf 'Garage 

Special', alsook met de lokale school in Wechelderzande. Ze helpt onze naamsbekendheid te vergroten aan de hand van de 

vermelding van het Beyond the Moon logo op o.a. de kerst- en klantenkaarten namens de zaak en op wieleroutfits van VDB 

Cycling Team. Beyond the Moon kan bovendien jaarlijks rekenen op een gift namens 'Garage Special’, waarvan zij 

medezaakvoerder is. Voor tal van deze activiteiten benadert ze af en toe ook klanten, leveranciers en andere zakelijke relaties om 

zich mee te engageren en hun steentje bij te dragen. Ze doet dit spontaan, met de brede glimlach en met een gedrevenheid die 

aanstekelijk is en met succes werkt!
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Partnerschappen en acties

C&A BENELUX 

C&A is een merk van mensen voor mensen, een echt familiebedrijf. De 

verschillende raakpunten met ons goede doel, in het bijzonder de familiale 

aanpak, maken van onze samenwerking iets bijzonder. Eind 2020 was er, naar 

jaarlijkse gewoonte, echter geen verkoop van knuffels in de winkels. Niettemin, 

kregen we op voordracht van C&A Benelux van de Cofra Foundation een 

mooie steunbijdrage om in de toekomst families met een ernstig ziek kind een 

zorgeloze gezinsvakantie te bieden. 

” In zeer moeilijke tijden konden 
          we op hen (blijven) rekenen. ”

SCHOENEN TORFS 

Structurele sponsor sinds 2010 -  Torfs blijft ons al jaren trouw steunen en 

daarvoor zijn we hen uitermate dankbaar! Het vertrouwen in onze werking en 

hun jaarlijkse bijdrage komt in deze tijden en voor de toekomst nog meer dan 

anders goed van pas. Torfs helpt ons om onze families met een ziek 

k ind tegemoet te komen van zodra het weer med isch mag 

en praktisch kan. Laat ons hopen en er samen voor zorgen dat de situatie in 

2022 zich opnieuw normaliseert, zodat we namens Torfs weer gezinsvakanties 

kunnen boeken voor families met een ziek kind!  

“Van harte gedaan. Jullie doen zo’n mooi werk! Ook véél succes met het 

innovatieve ‘Paint a Smile’ project,” aldus Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs.

Zonder trouwe sponsors en partners zou Beyond the Moon noch bestaan, noch in staat zijn om haar missie te 
verwezenlijken. 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 met een ziek kind te kunnen 
beantwoorden. Ook individuele steunverleners zijn erg belangrijk voor ons, ongeacht of ze een éénmalige, kleine of 
grote bijdrage schenken. We zijn iedereen DANKBAAR die ons ook tijdens het moeilijke jaar 2021 is blijven 
steunen. We konden rekenen op het vertrouwen van deze bedrijven, scholen, clubs en particulieren (pagina 9-17). 
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“ Dank u wel aan alle trouwe 
                   particulieren voor uw gift ”
We bedanken tevens alle particulieren die hun steun betuigen door middel van een permanente opdracht of een jaarlijkse gift op ons 

rekeningnummer BE41 0014 7129 7010. Beyond the Moon verstuurt een fiscaal attest (vanaf minimum €40,00 op jaarbasis) aan 

inwoners en bedrijven in België die voldoen aan de voorwaarden, opgelegd door het Ministerie van Financiën.

CASTOR EVENTS 

Vanwege o.a. Covid-19 konden vele evenementen niet plaatsvinden en stopte 

vzw Castor Events haar activiteiten. Ze schonken het resterende bedrag op 

hun zichtrekening aan een goed doel, zoals vermeld stond in hun statuten. Als 

gevolg van de ontbinding van deze vzw werd Beyond the Moon gekozen als 

de begunstigde en kregen we €274.

ING BANK LEUVEN 

ING Bank Leuven plaatste in haar kantoor drie boxen voor drie goede doelen, 

waaronder Beyond the Moon. Klanten konden de grootte van de bijdrage mee 

bepalen door een jeton te gooien in de box van het goede doel dat hun 

voorkeur genoot. We kregen een mooie gift ter waarde van €1.000.

CRANE FUND 

Crane Fund in Malta schonk een bijdrage die ten goede zal komen aan 

Maltese gezinnen met een ernstig ziek kind. Het bedrag ter waarde van 

€3.342,99 zal gebruikt worden voor een gezinsvakantie van zodra we groen 

licht krijgen om ons 'Offer a Vacation' project te heropstarten. 

https://www.beyondthemoon.org/nl/vaak-gestelde-vragen#faq-22
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EQUILIBRE3 

Structurele sponsor sinds 2014 -  Dit familiebedrijf vormt voor vele 

mensen het duwtje in de rug naar een duurzame, actieve en gezonde eet- 

en levensstijl. Wetende dat ernstig zieke kinderen geen evenwaardige 

mogelijkheden hebben zoals gezonde mensen, dragen zij Beyond the 

Moon al vele jaren een groot, warm hart toe. Naar jaarlijkse gewoonte 

schonk EQ3 ons een gift. We kregen een donatie t.w.v. €3.333 om een 

familievakantie te bekostigen voor een gezin met een ziek kind.

TOTALENERGIES 

Structurele sponsor sinds 2020 -  Bij TotalEnergies is veiligheid altijd 

topprioriteit. Gedurende het jaar evalueren ze elke week hoe veilig ze de 

afgelopen week hebben gewerkt en geven ze een kleur aan hun 

veiligheidsbarometer. Is de veiligheidsbarometer groen, dan wordt er een 

bedrag opzij gezet dat aan het einde van het kwartaal wordt geschonken 

aan een goed doel. Hun medewerkers beslissen samen met hun partners 

welk goed doel de begunstigde is. Tijdens twee kwartalen in 2021 werd er 

massaal gestemd op Beyond the Moon waardoor TotalEnergies, in het 

bijzijn van HSE-buddies Verwater, een cheque ter waarde van €2.000 kon 

overhandigen. Later op het jaar, werd dit bedrag aangevuld met een tweede 

cheque ter waarde van €6.000 namens TotalEngergies en zes andere 

partners, met name Distrilog, Ellimetal, G4S, Mammoet, SGS en TIS omdat 

zij excelleerden op vlak van veiligheid tijdens de Turnaround van 2021 

(onderhoudswerken).

SNEL, EENVOUDIG EEN (KLEINE) GIFT SCHENKEN 
 

Wist je dat je via onze unieke QR-code (powered by Payconiq by 

Bancontact) snel en veilig een online gift kan storten?  

Wens je een fiscaal attest vanaf een gift ter waarde van €40,00? Zorg 

ervoor dat uw adresgegevens gekoppeld zijn aan deze bank app!
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REGINA CAELILYCEUM DILBEEK 

Als afsluiter van het schooljaar 2020-2021 schonk het Regina Caelilyceum in 

Dilbeek ons een mooie cheque ter waarde van €2.875. Desondanks corona 

waren ze het hele schooljaar creatief bezig geweest om hun leerlingen en 

leerkrachten aan te moedigen om samen inzamelacties te houden t.v.v. ons 

goede doel. "Er vond onder andere een verkoop plaats van chocolade en 

hartvormige lolly's met een positieve, liefdevolle boodschap in deze moeilijke 

tijden. Alsook mochten de leerlingen in ruil voor 1 euro met Halloween 

verkleed naar school komen of hun uniform een dagje ruilen voor kleurrijke 

kledij," vertelt Co Schotmans, Regina Caelilyceum Dilbeek.

GARAGE SPECIAL 

Structurele sponsor sinds 2019 - Garage Special engageert zich om jaarlijks 

goede doelen te steunen, waaronder Beyond the Moon. Ze steunden de 

fietsactie naar Lourdes (zie pagina 13) en verkochten aan klanten theelichtjes 

van hoop opdat we in 2022 ons vakantieproject kunnen heropstarten. Het 

ingezamelde bedrag van de verkoop hebben ze vervolgens verdubbeld en 

geschonken aan Beyond the Moon.

ONLINE ACTIE ‘THE PERFECT GIFT FAIR’ IN MALTA 

Structurele sponsor sinds 2005 - Deze online actie in Malta, ten voordele 

van Beyond the Moon, is nog steeds aan de gang. Er werd al €2.000 

opgehaald en gedoneerd naar aanleiding van de Kerstmarkt 2020 en 

Moederdag 2021. De virtuele markt loopt nog tot september 2022, met 

speciale edities en meer geschenkideeën voor de solden in januari, met 

Valentijn, tijdens Moederdag 2022 en meer. 

STUDENTEN VAN UCLL SOCIALE HOGESCHOOL LEUVEN 

In groepjes van drie, hebben negen studenten van de UCLL Sociale 

Hogeschool in Leuven samen 100 kilometer in en rond de stad gewandeld 

voor ons goede doel. Ze lieten zich sponsoren door familie en vrienden en 

zamelden €470 in. 
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FIETSTOCHT NAAR HET BEDEVAARTSOORD LOURDES 

Op 4 september vertrok de 84-jarige Nest De Vries uit Grobbendonk, samen 

met zijn jongere schoonbroer Jan Adriaenssen (67) uit Vorselaar en vriend 

Boudewijn Geentjens (48) uit Wechelderzande met de fiets van Garage 

Special in Wechelderzande naar Lourdes. Een rit van ruim 1240 km om in 

Lourdes een kaars te branden voor iedereen die ze kennen en gekend 

hebben, alsook voor families met een ziek kind van het goede doel Beyond the 

Moon. 

“Dat deze fietsactie op zo’n korte tijd had gezorgd voor zoveel solidariteit en 

enthousiasme bij familie, vrienden, alsook bij klanten en relaties van Garage 

Special hadden we nooit durven voorspellen,” vertelde Boudewijn Geentjens, 

medezaakvoerder van Garage Special.  

“Hartverwarmend, emotioneel en een gevoel van veel voldoening. Dat zijn de 

dingen die ik zal onthouden en koesteren ingevolge deze fietsactie voor een 

prachtig goed doel,” voegde de 84-jarige Nest eraan toe. Met veel fierheid 

overhandigden Nest, Jan, Boudewijn en hun begeleiders, een cheque ter waarde 

van €4.420 aan Pascale Somers, Manager van Beyond the Moon. Na de speech 

met een dankwoord door Pascale werd de cheque spontaan en verrassend, door 

medezaakvoerder Eddy Geentjes van Garage Special, met €580 afgerond tot 

€5.000. Kortom, ingevolge deze fietsactie zal er alvast een familie met een ziek kind 

een onvergetelijke all-in Beyond the Moon gezinsvakantie aangeboden krijgen.  

“Als dat geen mooie kers op de taart is,” besloot Jan.

PREM GROUP & TRINITY PURCHASING 

Structurele sponsor sinds 2005 -  De jaarlijkse golfdag voor het goede doel 

werd op vrijdag 13 augustus georganiseerd door Trinity Purchasing en PREM 

Group.  

“We waren erg verheugd met de opkomst om ons genomineerde goede doel 

Beyond the Moon te steunen", vertelt Jim Murphy, CEO PREM Group.  

De zon scheen volop toen 25 teams aankwamen bij Tulfarris Hotel & Golf 

Resort, Co. Wicklow, alvorens ze 18 holes golf speelden, allemaal voor het 

goede doel. “Er werd maar liefst €11.531 ingezameld dankzij onze spelers en 

sponsors, allemaal ter ondersteuning van meer Ierse gezinnen met een ernstig 

ziek kind die een zorgeloze Beyond the Moon gezinsvakantie zullen 

aangeboden krijgen. Namens ons allen bij PREM Group en Trinity Purchasing, 

van ganser harte proficiat en BEDANKT aan alle sponsors en spelers! Zonder 

jullie steun zou dit evenement niet zo succesvol zijn geweest, zoals de voorbije 

jaren. Jullie vrijgevigheid is niet onopgemerkt gebleven,” besluit Jim.
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DOE MEE AAN DE MILIEUVRIENDELIJKE ACTIE VAN RECYCA 

Structurele sponsor sinds 2009 -  Naar aanleiding van een inzamelingsactie 

over de periode 2017-2020 hebben talrijke bedrijven Beyond the Moon 

aangeduid als de begunstigde van de recuperatievergoeding voor onder 

andere lege inktpatronen, toners, oude GSM's of smartphones en kabels. Dat 

leverde een mooie totaalsom op ter waarde van €5.917,70!  

 

Wil je ook deelnemen aan deze milieuvriendelijke actie? Informeer je vooreerst 

bij onze partner Recyca over wat al dan niet een vergoeding kan opleveren ten 

voordele van ons goede doel en hoe de logistiek verloopt. Vul vervolgens hun 

online formulier in en duid Beyond the Moon aan als begunstigde.

AUTOGRILL OP DE LUCHTHAVEN VAN ZAVENTEM (BRUSSEL) 

Structurele sponsor sinds 2005 - Onze collectebusactie ‘Change for 

Children’ is een eenvoudige manier om wereldwijde munten en bankbiljetten in 

te zamelen op plaatsen waar er een groot en wisselend bezoekersverloop is. 

De Food & Beverage uitbatingen van Autogrill Belgium op de Brusselse 

luchthaven passen deze inzamelingsactie al sinds 2005 toe, en met succes! 

Autogrill is de allereerste sponsor van Beyond the Moon sinds 2005 en blijft 

ons nog steeds trouw steunen. Dankzij de inzameling van wisselgeld en 

andere giften van passerende reizigers hebben ze wederom voldoende 

ingezameld om een gezinsvakantie te bekostigen. 

UITDAGEND KARAKTER VOOR EEN 
GROTERE BELEVING 

Een deelname aan een sportevenement met een 
uitdagend karakter versterkt de ervaring en draagt 
bij tot een grotere beleving. Laat je inspanningen 
(cq. kilometers) en inzet sponsoren door familie, 
vrienden, kennissen, collega’s met een gift aan 
Beyond the Moon. Vermeld jouw uitdaging of actie in 
jouw privé of werk e-mailhandtekening (mits 
toegelaten door jouw werkgever). We kunnen voor 
jou een gepersonaliseerde website banner of unieke 
e-mail banner maken en aanleveren. Plaats er een 
link achter naar jouw persoonlijke actie- en 
collectepagina (bijv. op Facebook) om meer 
ruchtbaarheid te creëren.

http://www.recyca.be/nl/bedrijven-lege-cartridges/inschrijven-als-bedrijf
http://www.recyca.be/nl/bedrijven-lege-cartridges/inschrijven-als-bedrijf
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ANNE TOSSEYN VAN WOLTERS KLUWER BELGIUM 

"Als werknemer van Wolters Kluwer had ik naar aanleiding van mijn 40 jaar 

dienst recht op een budget voor een etentje. Ik heb beslist om het budget te 

spenderen aan drie goede doelen, waaronder Beyond the Moon. Ik schenk 

jullie met veel plezier €500.” aldus Anne Tosseyn.  Ons ‘Celebrate’ idee om te 

helpen kan ook worden toegepast ingeval van een verjaardag, een 

huwelijksverjaardag, een (her-)opening van een zaak of een andere feestelijke 

gelegenheid. 

WENSKAARTENACTIE 2022 

Naar jaarlijkse gewoonte verkochten we ook in 2021 onze zelf ontworpen 

Kerst- en Nieuwjaarskaarten die exclusief online te koop waren via onze 

website. Ze dienen om onze missie te helpen verspreiden en families met een 

ziek kind te steunen. Er was een keuze uit zeven kaarten en ze konden 

bovendien gepersonaliseerd worden met logo, boodschap en naam. Dank aan 

iedereen die ze heeft besteld en verstuurd!

FACEBOOK INZAMELINGSACTIE 

Dank je wel aan Ann De Ridder en Gust Van Kelecom die naar aanleiding van 

hun verjaardag een inzamelingsactie via onze Facebookpagina organiseerde 

en respectievelijk 45 euro en 188 euro hebben ingezameld.  

Belangrijke nota: Giften via een Facebook inzamelingsactie geven geen recht 

op een fiscaal attest. Om een fiscaal attest te bekomen dient de gift 

rechtstreeks op de Beyond the Moon zichtrekening te worden gestort. 

“ Fiscaal attest voor   
donateurs vanaf  
     een gift t.w.v. €40,00 ”

https://www.beyondthemoon.org/nl/wat-jij-kan-doen/celebrate
https://bit.ly/3db1zXQ
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BIJ ORGANI VIERDEN ZE SINTERKLAAS EENS ANDERS 

Door het verplichte telewerken (vanwege Covid-19), kwam Sinterklaas in 2021 

niet langs op het kantoor van Organi. Aldus, heeft de Sint ervoor gekozen om 

een goed doel te steunen met échte eurocenten in plaats van chocolade 

euro’s. Via een online stemming konden medewerkers van Organi en zijn 

volgers op Facebook en LinkedIn stemmen op een van de drie genomineerde 

goede doelen, waaronder Beyond the Moon. “Met meer dan 60% van alle 

stemmen was Beyond the Moon de overduidelijke winnaar waardoor we met 

veel plezier een cheque overhandigen ter waarde van €2.000 die zal worden 

besteed om hun vakantieproject te heropstarten in 2022. De Sint werd dit jaar 

anders gevierd, met een duidelijke boodschap en reden. Het telewerken 

draagt bij tot de gezondheid van onze medewerkers, het helpt  ons om het 

coronavirus buiten de kantoormuren te houden en het helpt nu dus ook 

families met een ernstig ziek kind," aldus Organi. We danken iedereen die een 

stem heeft uitgebracht op ons goede doel.

EQUILIBRE3 SCHENKT HUN AFGESCHREVEN MACHINE 

Equilibre3 schonk ons een tweedehandstoestel (dat boekhoudkundig was 

afgeschreven) om te printen, te scannen en te kopiëren. Dankzij sponsoring in 

natura (zie onze website en pagina 18) besparen wij op kosten en kunnen we 

onze fondsen en energie efficiënter gebruiken om onze projecten en 

doelstellingen te verwezenlijken. Wil ook jij ons gratis of tegen een gunsttarief 

jouw kennis en service, werkmateriaal, hulpmiddelen, feest- of 

vergaderruimtes en diensten aanbieden voor onze dagelijkse werkzaamheden 

of voor een Beyond the Moon evenement? Laat het ons weten. 

VERTALINGEN VAN ONZE COMMUNICATIE 

Beyond the Moon verzorgt haar communicatie in drie talen op haar 

website en sociale media: Nederlands, Engels en Frans.  

Voor onze wekelijkse nieuwsberichten op de sociale media zoeken we 

een vrijwilliger die bereid is om vertalingen te maken van het Nederlands 

naar Engels en naar Frans.  

Ben je een beëdigd vertaler NL-EN of NL-FR en beschik je over de gave 

om foutloos te schrijven?  

Contacteer ons: contactbtm@beyondthemoon.org

https://www.beyondthemoon.org/nl/wat-jij-kan-doen/volunteer
https://www.beyondthemoon.org/nl/wat-jij-kan-doen/volunteer
mailto:contactbtm@beyondthemoon.org
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KOOP ONLINE EN STEUN ONS GRATIS VIA TROOPER 

Dank aan iedereen die in het jaar 2021 een online aankoop bij een 

webshop heeft gedaan via onze Trooperpagina, zonder €1,00 extra te 

betalen. Bewaar de webpagina bij jouw Favorieten. Door via onze Trooper 

link door te klikken naar de online shops laat je hen weten dat jij met jouw 

aankoop Beyond the Moon wilt steunen. De link doet het werk en jij kan 

gewoon shoppen, zoals je normaal shopt, zonder €1,00 extra uit te geven. 

Van elke aankoop die jij doet gaat er een percentage naar Beyond the 

Moon. Iedereen blij!  

Er zijn meer dan 1000 webshops in verschillende categorieën: reizen, 

eten & drinken, fashion, mooi & gezond, boeken, sport & vrije tijd, dieren, 

huis & tuin, cadeaus, multimedia & electro, zakelijk, opleidingen, enz.

Maak gebruik van onderstaand communicatie- en promotiemateriaal: Download onze poster (1) en hang hem in de 

personeelskantine of in een ruimte waar veel bezoekers komen en moedig anderen aan om Beyond the Moon via online 

aankopen te steunen!  Of bestel via ons kantoor de recto-verso flyers (2) om uit te delen aan iedereen die shopt bij Delhaize.

1

2

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/beyondthemoon/Wat%20jij%20kan%20doen/Shop/poster%20Trooper-NL.pdf?1643118531
https://www.trooper.be/beyondthemoon
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Ingevolge de annulering van inzamelacties en evenementen kreeg Beyond the Moon ook in het jaar 2021 minder 
inkomsten. Extra maatregelen om te besparen op operationele uitgaven bleven gehandhaafd. Gelukkig konden we 
rekenen op deze zeer trouwe partners in natura, opdat we kosten konden uitsparen:

Partners in natura zijn van onschatbare waarde

LOGISTIEK & VERZENDINGEN 

Kristal, Zaventem -  Met een groot hart 

v e r z o r g t K r i s t a l d e l o g i s t i e k e 

ondersteuning en de verzending van 

ons marketing materiaal naar de 

steunverleners van Beyond the Moon 

die o.a. promotiemateriaal nodig hebben 

voor hun goede doel actie. 

BOEKHOUDING 

Condor, Asse -  Dit boekhoudkantoor 

verzorgt geheel vri jbli jvend onze 

boekhouding en zorgt ervoor dat de 

cijfers correct verwerkt worden op een 

duidelijke en vooral transparante 

manier. 

JURIDISCH ADVIES 

Albatrozz, Brugge - Advocate Lut Wille 

staat ons vrijblijvend bij voor enigerlei 

juridische informatie met betrekking tot 

bijvoorbeeld de reglementeringen voor 

(online) wedstrijden, aanpassingen van 

statuten en publicaties in het Belgisch 

Staatsblad, enz.  

WEBSITE 

B l a c k L i o n , K o r t r i j k - D e z e 

eenmanszaak is al vele jaren de partner 

van onze mooie, informatieve website. 

Hun platform zorgt ervoor dat we in 

eigen beheer de website zelf kunnen 

onderhouden. Hij neemt bovendien de 

o n k o s t e n v o o r d e h o s t i n g e n 

domeinnaam voor eigen rekening. 

IT-SUPPORT 

Netropolix, Geel -  Hun Cloud-

specialisten hebben Beyond the Moon 

in 2020 zorgeloos naar de Cloud 

verhuisd waarbij gebruiksgemak en 

veiligheid centraal staan. Flexibel, veilig, 

zorgeloos en eenvoudig tele- en 

samenwerken. Altijd en overal!

AUDITKANTOOR 

UW BEDRIJF, <PLAATSNAAM> -  

Voor de jaarlijkse audit van onze 

boekhouding zijn we op zoek naar een 

erkend auditkantoor die ons hierbij 

vrijblijvend kan bijstaan. Gecontroleerde 

ci j fers bieden immers nog meer 

geloofwaardigheid en vertrouwen.

WIJ 
ZOEKEN
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HEROPSTART VAN ONS VAKANTIEPROJECT MET BIJKOMENDE SELECTIEVOORWAARDEN 
 

Er werd door het Bestuursorgaan beslist dat we in 2022 ons vakantieproject ‘Offer a Vacation’ zullen heropstarten. Afhankelijk van 

de evolutie van de coronacrisis hopen we de eerste vakantieboekingen vanaf Pasen te kunnen realiseren. Er zullen bijkomende 

selectievoorwaarden worden gehanteerd (zie hieronder). We verwachten een enorme toename van nieuwe aanvragen, want 

iedereen verlangt naar ontspanning en plezier, in het bijzonder onze families met een ernstig ziek kind.

Op de agenda voor het jaar 2022…

” We hebben een achterstand  
          van ruim twee vakantiejaren. ”

WE HOPEN OP NIEUWE ACTIES EN EVENEMENTEN DOOR DERDEN  
 

De geannuleerde acties, evenementen en andere plannen die niet konden doorgaan in 2020 en in 2021, zullen zonder twijfel 

andermaal een negatief gevolg hebben voor de inkomsten in 2022. We verwachten een daling van maar liefst 50-75 %!  

Op het moment dat dit jaaroverzicht wordt geschreven, wordt de wereld geconfronteerd met een vijfde golf vanwege oprukkende 

mutaties van het coronavirus en is het alsnog bang afwachten wat de toekomst brengt. We hopen alleszins op uw steun te 

kunnen (blijven) rekenen! Want in 2022 en de komende jaren zijn onze prioriteiten: 1. voldoende fondsen werven om      

2. onze jaarlijkse doelstelling van 52 gezinsvakanties opnieuw te realiseren!

VERDERZETTING VAN ONS SCHILDERPROJECT 
 

De reeds beloofde interactieve 3D-muurschilderingen in het UZ Brussel en in het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis 
Antwerpen zullen worden opgevolgd. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering in KW1/2022 zal er overlegd worden 
over het aantal 3D-muurschilderingen die in 2022 zullen worden gezet in functie van het beschikbare budget voor dit 
secundair project. Andere ziekenhuizen uit ons netwerk krijgen de kans om zich hiervoor tevens aan te melden. 
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BEYOND THE MOON vzw 
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? 
Heb je hulp of promotiemateriaal 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 moedig anderen aan 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 hen 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 al sinds 2005 vanuit 

een thuiskantoor). We rekenen op gratis media- & marketingondersteuning, alsook op mond-aan-mond 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 manieren om ons te helpen. Op onze website worden deze uitvoerig omschreven.

Hoe kunt u ons helpen?


