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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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HET IS HOOG TIJD VOOR VERBETERING 

Het afgelopen jaar zat alweer boordevol uitdagingen. Maar, wie Beyond the 
Moon kent, weet dat positivisme in ons DNA zit. 

We waren vooral opgelucht en enorm gemotiveerd toen we vanaf april 2022 - en 
sinds maart 2020 - ons vakantieproject ‘Offer a Vacation’ konden hervatten. Dat 
resulteerde in 37 boekingen, waarvan er 34 families (ingevolge drie 
annuleringen) effectief hebben kunnen genieten van een zorgeloze all-in Beyond 
the Moon vakantie. Ook ons secundair project ‘Paint a Smile’ werd verdergezet 
en zorgde voor afleiding en plezier in kinderziekenhuizen. 

De allergrootste uitdaging in 2022 zat hem in de fondsenwerving. Na twee Covid 
jaren, waarin geldinzamelingsacties en events nauwelijks tot niet mogelijk waren, 
brak begin 2022 de oorlog in Oekraïne uit, met diverse sociaaleconomische 
gevolgen. Voor het derde jaar op rij kwam onze werking onder druk te staan. 
Zowel particulieren als bedrijven moesten besparen vanwege de onzekerheden 
ingevolge de inflatie en hoge energieprijzen. In vergelijking met de jaren vóór 
Covid, betekende dit voor ons in 2022 opnieuw een daling van 50-65% aan 
inkomsten.  

Conclusie: Het is hoog tijd voor verbetering! Het tij dient snel te keren om het 
voortbestaan van ons goede doel op lange termijn te kunnen blijven garanderen. 
Daarom, een warme oproep om vanaf 2023 uw steentje (terug) bij te dragen. 

Ervaring leert ons dat klanten fan zijn van bedrijven die zich inzetten voor een 
goed doel, en werknemers hechten steeds meer belang aan de warme houding 
van hun werkgever. Kiezen voor een sociale teambuilding of een marketing actie 
voor het goede doel past perfect in dit plaatje. Zo bewijs je dat je maatschappelijk 
geëngageerd bent en dat dit engagement geen loze woorden zijn, maar effectief 
wordt omgezet in daden. Bovendien is het een leuke en hartverwarmende 
ervaring voor de medewerkers om nadien feedback te krijgen van de familie met 
een ernstig ziek kind voor wie ze zich samen hebben ingezet.  

We nemen u graag mee in ons hoopvol verhaal voor 2023 en beyond! Samen 
met u gaan we aan de slag voor minderbedeelde families met een ziek kind om 
hen quality-time te geven in hun leven dat gepaard gaat met veel zorgen en pijn. 
Kunnen we (andermaal) op u rekenen? 
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Onze twee complementaire projecten

Een van de redenen van ons bestaan is families met een ernstig ziek kind 
gelukkig maken via ons vakantieproject ‘Offer a Vacation’. 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 koffers te pakken waardoor ze volop kunnen 
genieten van kostbare tijd samen bij een van onze vakantiepartners. 

In 2022, zijn we pas vanaf het tweede kwartaal van start kunnen gaan 
(vanwege Covid-19 maatregelen) en hebben we 37 vakanties geboekt 
waarvan 34 families een éénmalige en onvergetelijke vakantiebelevenis 
hebben kunnen beleven, voor of na een behandeling, ver weg van het 
ziekenhuis. Er werden drie annuleringen genoteerd omwille van medische of 
andere redenen. Hun feedback staat hierna gebundeld. Hun lovende woorden 
geven eenieder, die betrokken is bij Beyond the Moon, veel voldoening en 
moed om onze missie verder te zetten.

‘OFFER A VACATION’: ONS HARTVERWARMEND VAKANTIEPROJECT 

Onze vakantiepartners

"Voor ons deed het vooral deugd om eens echt samen te 
zijn, mede dankzij de hulp van mijn zus. Na de dood van 
mijn man (de papa van mijn kindjes) is er nog niet veel 
van reizen in huis gekomen. Het deed dan ook deugd om 
Felien en haar broertjes te zien genieten! Ik weet nu nog 
meer dan voordien dat wij een goed team zijn! Als ik 
bijvoorbeeld zie hoe de broertjes hun zusje helpen en 
haar dankbaar zijn omdat ze door haar op reis kunnen. Ik 
ben trots op mijn kinderen."

een laatste keer 
samen op vakantie

“Jullie hoeven niets aan het Beyond the Moon 
vakantiepakket te veranderen. Het was gewoon genieten 
van een laatste keer samen op vakantie, zonder zorgen. 
Omdat de toekomstperspectieven voor kleine Lou helaas 
niet zo positief zijn, zullen deze blije en ontspannende 
vakantiemomenten voor alti jd en intens worden 
gekoesterd. We hebben een super mooie vakantie 
afgesloten in de Efteling. Nogmaals bedankt voor ALLES! 
We zullen nooit vergeten wat jullie voor ons hebben 
gedaan.” 
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“Een geweldige ontdekking voor zowel Mouhamed als voor 
ons. De magie was er en hij zal zijn ontmoeting met Mickey 
niet snel vergeten. De parade was schitterend en de 
decoraties sprookjesachtig. We hebben genoten van een 
uitstekend weekend en leuke mensen ontmoet. Bedankt 
Beyond the Moon voor deze opbeurende vakantie bij 
Disneyland Paris. Mijn zoon was gelukkig.”

"Het was fijn om een moment met ons vieren te hebben, 
waarin we samen leuke dingen konden doen. We hebben 
herinneringen kunnen maken die ons voor altijd zullen 
bijblijven en die we zullen koesteren. Het heeft ons allemaal 
heel veel deugd gedaan om in deze fantastisch mooie 
omgeving te mogen verblijven."

"Samen genieten van de kleine dingen. We zagen hoe 
Mylan genoot van het spelen. Terug kind zijn, was leuk om 
te zien. Een dagje had hij het echt lastig door de warmte. 
Zijn broer Lyam had een snoeptaart gemaakt en Mylan kon 
niet meedoen. Maar, we hebben dan de family laser battle 
geboekt en dat vond hij super leuk. We hebben samen 
gedanst met de Center Parcs figuren Woops en Rep en 
ook kinderbingo gespeeld. We wensen jullie te bedanken 
voor deze vakantie.” 

De 13-jarige goedlachse Wout keek al twee jaar uit naar 
zijn Beyond the Moon vakantie met zijn papa en zus. Zij 
waren het allereerste gezin dat sinds Covid-19 kon 
genieten van een Beyond the Moon vakantie. Tijdens de 
eerste week van de paasvakantie was het zover. 
”Deze vakantie deed ons enorm veel deugd na een 
moeilijke periode. We hebben eindelijk samen nog eens 
een gezinsmoment gehad. We genoten met volle teugen 
van het zwemparadijs, het buffet en de randanimatie.”
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“We zullen deze unieke ervaring en de vele herinneringen 
voor altijd koesteren. Vinz werd als een echte VIP 
behandeld en dat deed hem deugd. Ook voor zijn broer 
was dit een geweldige vakantie. Terug als gezin samen op 
vakantie! Dat was al heel lang geleden.”  

“Namens Johann en ons allen willen we jullie bedanken 
voor het in vervulling laten gaan van zijn wens in 
Disneyland Paris. Hij heeft echt van elke minuut genoten. 
De attracties, het bezoek aan de parken, de geweldige 
shows en vooral de Meet & Greet met de Disney-
personages, vooral zijn favoriete personage Woody. Zijn 
gezicht sprak boekdelen. We hadden een geweldige tijd en 
voelden ons weer als kinderen. Dikke duim voor het hotel 
en de restaurants. Een onvergetelijke ervaring!" 

“Jullie hebben ons nauw aan het hart de aanwezigheid 
laten voelen van warme, dierbare mensen, zoals jullie, op 
de moeilijkste momenten. Het gaf ons kracht en een 
enorme morele opkikker. We voelden ons niet 
alleen. Lange tijd werden we van bijna alle activiteiten 
beroofd, vanwege de ziekte van onze zoon. Onze kinderen 
waren erg enthousiast en wij ook. Het betreden van het 
zwembad en de aanraking met het water door onze zoon 
valt niet te beschrijven. Vanwege zijn ziekte kon hij bijna 
drie jaar lang niet naar een zwembad. We beleefden een 
aantal zeer emotionele momenten. We hadden het 
genoegen om met ons gezin vrij te fietsen in het park. We 

“Het heeft ons super veel deugd gedaan om zo ‘normaal’ 
mogelijk te kunnen gaan en tegelijk ook behandeld te 
worden als echte VIPs. Wauw! Dat blauwe pasje was 
gewoon echt zo fantastisch! Wij zijn een éénouder gezin, 
met dan nog eens de stomme ziekte. Daarom, voelde het 
dubbel zo leuk om eens echt te kunnen genieten. Als 
alleenstaande ouder wil ik jullie graag extra bedanken 
omdat we ook de optie kregen om een begeleider mee te 
nemen. Op deze manier konden zowel Britt als haar broer 
Lars echt genieten van deze geweldige ervaring. Britt heeft 
van elke seconde genoten. Ze heeft drie dagen de voorbije 
en de toekomstige zorgen kunnen vergeten. Bedankt!” 
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“We hebben een hele leuke tijd gehad. De kinderen 
waren zo blij en bevestigden verschillende keren hoe leuk 
ze dit vonden. We hebben als gezin even kunnen 
uitblazen en onze batterijen kunnen opladen. De kok van 
Park Molenheide was super! Hij heeft speciaal dingen 
klaargemaakt die de kinderen lekker vonden." 

“Het was een geweldige en unieke ervaring om als een 
echte VIP naar Disneyland Paris te kunnen gaan. Alles was 
tot in de puntjes geregeld. Heerlijk om in het midden van de 
parade te staan en dat alle Disney-figuren zo kortbij ons 
aan het dansen waren, en dan nog meestal onze richting 
uit. Wauw! We hebben de kinderen allemaal zien glunderen 
en genieten, en dan zijn wij ook gelukkig. We hebben er 
zelf ook ongelooflijk hard van genoten."

zorgen vergeten | in een droom leven

"Deze leuke tijd, die we samen hebben doorgebracht, 
zal onvergetelijk blijven. Voor het eerst hebben we, als 
ouders, zo'n mooie ervaring beleefd om al onze kinderen 
voldaan te zien, gelukkig en met een glimlach op hun 
gezicht. We konden hen een geschenkje geven, zonder 
zelfs te stressen over financiën. Dit is onbetaalbaar en 
niets in de wereld kan tippen aan wat we hebben 
meegemaakt. Alles was perfect van begin tot eind. De 
locatie was rustig en paradijselijk. We hebben geen 
moeilijkheden gehad om onze zoon Samuel bij de 
activiteiten te betrekken. We hebben veel gelachen. We 
konden alle zorgen van het leven even vergeten, alsof de 
tijd gewoon bleef stilstaan. Het leek voor alle acht alsof we 
in een droom leefden.We hebben aardige en lieve mensen 
ontmoet. Het personeel was erg vriendelijk en behulpzaam. 
We werden van begin tot eind goed behandeld. Het eten 
was een genot. Elke dag was een ontdekking voor onze 
smaakpapillen. Het huisje was ruim. We willen Beyond the 
Moon, en vooral Elena en Nadine (voor de organisatie en 
administratie), uit de grond van ons hart bedanken voor het 
waarmaken van deze droom. Met dank aan onze sponsor 
voor het aanreiken van deze ster van geluk. God zegene u 
voor dit prachtige werk voor ons gezin. Dank u, dank u, 
dank u! "
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"We waren erg blij met ons verblijf in de Ardennen. Het was 
prachtig. De kinderen stonden er versteld van en hadden 
veel plezier. We zijn de twee pijnlijke jaren vergeten. We 
zullen deze mooie familiemomenten koesteren. Heel erg 
bedankt voor alles!" 

"Het was fantastisch om onze dochter even in het 
middelpunt van alle aandacht te zien staan. Alle Disney 
personages hadden extra oog voor haar en dat deed echt 
deugd. De rest van het gezin genoot ook van deze 
magische plaats waar sprookjes tot leven komen. We 
konden even alle zorgen achter ons laten en genieten van 
het hier en nu. Valentina was even een echte prinses en 
geen ziek kind.” 

"Ik wil jullie bedanken voor dit geweldige avontuur. Zonder 
jullie was mijn droom nooit uitgekomen! Het was een heel 
magisch en bijzonder avontuur. We hebben vele leuke 
attracties gedaan en lekker gegeten en geslapen. We 
hebben leuke foto's kunnen maken met Disney-figuren en in 
de attracties, alsook mooie souvenirs gekocht met het 
zakgeld dat jullie ons hebben gegeven. Dank je wel voor 
alles! Het was top! Liefs, Renske" 

“Jullie hebben onze meid ongelooflijk gelukkig gemaakt! 
Een onvergetelijk moment om te koesteren. We werden als 
echte VIPs behandeld. We hebben als gezin een 
ongeloofelijke ervaring meegemaakt, met alles erop en 
eraan. We denken met een grote glimlach terug aan ons 
verblijf bij Disneyland Paris. Super vriendelijke en 
behulpzame mensen. Een grote dank u wel voor de 
verwezenlijking van haar droomreis!"
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“Deze vakantie heeft voor iedereen mooie herinneringen 
nagelaten. Het heeft ons heel veel deugd gedaan. Eens 
elders verbleven, een ervaring in de pure natuur. Het was 
heel leuk en een ideale plek voor onze zieke zoon en zeer 
goed meegevallen. Hij heeft zich erg goed geamuseerd."  

“Het was fantastisch! De gehele reis heeft ons deugd 
gedaan. Het was perfect en iedereen van het personeel op 
het park was behulpzaam. Dankjewel om onze droom 
waar te maken!" 

“De bowling en andere in-door activiteiten alsook het 
samen gezellig tafelen zorgden ervoor dat Mohammed en 
het ganse gezin intens hebben genoten van hun verblijf bij 
Landal Coldenhove en plezier hebben beleefd aan deze 
Beyond the Moon vakantie. Het was heel fijn en prachtig. 
Bedankt voor het gelukkig maken van Mohammed en zijn 
broers en zussen. Het was inderdaad een fijne vakantie en 
een rustige, mooie plaats.”

“Deze vakantie heeft niet alleen Azarja, maar het ganse 
gezin blij gemaakt. Iedereen heeft ervan genoten: de 
bungalow, de faciliteiten, de activiteiten, de natuur, enz. 
Het was heel raar om zo’n vakantie te krijgen en dat we 
zelf niets moesten organiseren. Het was een complete 
verrassing en wij waren wat positief zenuwachtig. Een 
plezierige verrassing om te beleven. Een super omgeving, 
een zeer aangenaam park en een gezonde ontspanning. 
Wij hebben een intens bijzonder gevoel dat niet 
vanzelfsprekend is om te verwoorden. Dank u."

samen gezellig tafelen
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“Hij vertrok met een koffer vol medicatie richting 
Disneyland Paris, maar kwam terug met een koffer vol 
leuke, mooie magische herinneringen. We willen jullie 
bedanken voor de super magische reis die we hebben 
mogen beleven! Drie dagen lang werd er een lach op het 
gezicht van Ilyan getoverd!  Met zijn Disney Wish lanyard 
gingen alle poorten naar het superheldenrijk open. Zo 
ontmoette hij verschillende karakters uit de Marvel-films, 
een droom die werkelijkheid werd. Hij was een VIP-
superhero! Jullie weten niet half hoe gelukkig jullie hem 
hebben gemaakt. Nu is hij uitgeput, moe van een 
geweldige reis, maar dit was het zo waard! Zo gelukkig! 
Ook voor zijn broer Xiebe was dit een fantastische 
driedaagse. Hij ontpopte zich als een echte superbroer 
en duwde de rolstoel van Ilyan heel de tijd verder. Dit was 
de eerste keer dat we samen, als gezin, een reis konden 
maken. Er werden herinneringen gemaakt die we de rest 
van ons leven gaan meedragen. Dit neemt hij de rest van 
zijn leven mee! Bedankt om ons, en Ilyan in het bijzonder, 
zo te laten genieten en om hem de superheld te laten zijn 
uit zijn dromen. Just a hero on a magical journey!” 

“Het was een geweldige ervaring om met het hele gezin 
samen te zijn in het buitenland in het mooie Center Parcs 
De Eemhof. We maken van de gelegenheid gebruik om 
u, en in het bijzonder Beyond the Moon's medewerker 
Elena, te bedanken voor haar onschatbare steun 
gedurende de hele reis, van de nominatie tot en met ons 
verblijf in Center Parcs. Ook willen we de sponsors en het 
personeel van dit vakantiedorp bedanken. Het bezorgt 
ons een aangename herinnering die heel lang in onze 
gedachten zal blijven. Als ouders was het een plezier om 
op zo'n mooie plek Ilenia te zien genieten van die mooie 
momenten, samen met haar broer en twee zussen." 

“De lichtshow zal ons voor altijd bijblijven. Zowel ik als 
Joeys vader huilden toen we ernaar keken. Joey zo 
gelukkig zien gedurende het hele verblijf, onze speciale 
VIP-pas om bij de attracties niet in wachtrijen te moeten 
staan en ook niet op de luchthaven. Van begin tot eind, 
was het werkelijk een ‘once in a lifetime’ (éénmalige) 
ervaring die voor altijd in onze geheugen zal staan 
gegrift. Heel hartelijk bedankt!”  

 zien genieten | glimlachen | herinneringen maken
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"We zijn enorm dankbaar voor deze Beyond the Moon 
vakantie. Even ertussenuit met ons zeven. Even terug 
kind zijn. Niet alleen de ontbijtpakketten waren enorm tof, 
alles was super in orde!” 

"We hebben er een heel fijn weekend van gemaakt. Het 
deed deugd dit als compleet gezin te kunnen beleven en 
bij Disneyland Paris te zien en te voelen dat Stan kan zijn 
wie hij is. Het personeel en de castleden deden 
uitzonderlijk hun best en hadden veel aandacht voor hem. 
Een dikke pluim! Dat we niet enkel zijn zus Lien maar ook 
Stan zichtbaar zagen genieten ontroerde me enorm.” 

"Een vakantie met een positieve impact. Mijn kinderen 
gelukkig zien en elke dag zien glimlachen. Bedankt voor 
deze heerlijke week bij Center Parcs. Mijn kinderen 
hielden van hun verblijf. Dankzij jullie en onze sponsor 
hebben ze vakantie kunnen hebben en daarvoor duizend 
maal dank.” 

"Heel positief. Onze dochter was heel blij. Ze had soms 
moeite omdat het teveel input was om te beleven op korte 
termijn. Het was een heel positieve ervaring die haar 
sporen heeft achtergelaten."

zijn wie hij is | aandacht



 

Beyond the Moon Jaaroverzicht 2022 - /11 24 www.beyondthemoon.org

“Tijdens deze week heeft ons gezin eindelijk kunnen rusten, 
zonder te hoeven tellen. Een droom die uitkwam, zowel voor 
onze 9-jarige Briana als voor haar broer, zussen en ons, de 
ouders. We hadden een magische tijd bij Sunparks 
Oostduinkerke. Een gevoel van puur geluk en volkomen 
gelukkig zijn, na jaren. Ook een verzoening als koppel op de 
rand van een scheiding. Bedankt! " 

"Deze vakantie was voor ons een echte verademing na een 
heftige periode sinds februari 2021. Het betekende voor ons 
gezin een cadeau, dankzij iets verschrikkelijks als kanker. Er 
zijn heel veel dingen die de kinderen immers hebben 
moeten missen door de ziekte van Leon. Eindelijk kon Leon 
zijn broer en zus een cadeau geven, want dankzij hem zijn 
we in Disneyland Paris geraakt. De reden 'waarom' we er 
geraakt zijn, waren we bijna helemaal vergeten tijdens dit 
magische weekend. We voelden ons geen VIP maar 
VVVVIP! Iets wat we waarschijnlijk nooit meer gaan voelen 
of meemaken. Voor eeuwig zijn we jullie en de sponsors 
dankbaar! Alles was TOP georganiseerd door Disney en 
vooral door Beyond the Moon!" 

een echte verademing  |  volkomen gelukkig zijn

"Deze vakantie heeft ons echt deugd gedaan. We waren 
24/24 allemaal samen, zonder playstation, werk of huiselijke 
taken. Mama zonder zorgen over wat te koken, zonder 
kuisen, wassen, boodschappen doen... echt een luxeleven! 
De broers hadden veel quality-time samen. We zijn gaan 
zwemmen en bowlen. We hebben verschillende plaatsen in 
de buurt bezocht, zoals Zwolle, Apeldoorn en als kers op de 
taart Amsterdam. We zijn daar ook gaan shoppen en dat 
vonden de jongens geweldig!"

BEYOND THE MOON STEUNEN  
= 

tastbaar, transparant en dankbaar 
resultaat zien en voelen
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PAINT A SMILE: ONS 3D-SCHILDERPROJECT ALS SECUNDAIR PROJECT

Ons schilderproject ‘Paint a Smile’ (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.  

In 2022, werden er zes interactieve 3D-muurschilderingen aangebracht in het 
kinderziekenhuis van het UZ Brussel (4) en in het Koningin Paola 
Kinderziekenhuis Antwerpen (2), met wie we al vele jaren samenwerken voor de 
doelgroep van ons vakantieproject. Onze muurschilderingen zorgen voor 
afleiding en interactie met het zieke kind zodat hij/zij kan wegdromen en de al 
te vaak traumatische medische wereld voor even kan vergeten. 

Onze partners zijn: Schildersbedrijf Woutim NV, die kosteloos de muren 
voorbereid met een frisse verflaag. Het creatieve brein is Dirk De Haes die, 
samen met ons, de interactie bij elk ontwerp bedenkt, alvorens het tot leven te 
brengen in een levensechte 3D-muurschildering.
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”Het resultaat is bevorderlijk voor  
het mentaal welbevinden.”

”Het kleurt de donkere dagen  
in het kinderziekenhuis.”
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Ronald McDonald House Charities, Ierland biedt 
accommodatie en een zorgzame, ondersteunende 
omgeving voor gezinnen waarvan de kinderen een 
medische behandeling ondergaan bij Children's Health 
Ireland (CHI), Crumlin. Net als Beyond the Moon 
gelooft ook het RMHC dat wanneer gezinnen bij elkaar 
zijn, ze het beter redden.   
"Voor ons is het dicht bij elkaar houden van families het 
belangrijkste. Het traject voor onze families zo 
eenvoudig en comfortabel mogelijk maken is onze 
prioriteit en ons doel. In staat zijn om hen mogelijks wat 
plezier en iets positiefs te bieden om naar uit te kijken, 
dankzij het aanbod van een zorgeloze gezinsvakantie 
door Beyond the Moon, is een geweldige opportuniteit,” 
aldus Sharon Keogh, Afdelingshoofd RMHC. 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering in februari 
2022 werd advocate Lut Wille officieel verwelkomd als 
nieuw bestuurslid door onze voorzitter Emiel De Smedt 
en medebestuurders Lieve Myvis en Pascale Somers. 
We kijken uit naar een fijne samenwerking en bedanken 
Lut bij voorbaat voor haar vrijwillige inzet. 

Nieuwe samenwerkingen

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

We verwelkomen graag nieuwe leden tot onze Algemene Vergadering die betrokken willen zijn om de 
missie van Beyond the Moon uit te dragen en hun netwerkrelaties aan te spreken voor nieuwe 
samenwerkingsverbanden.

NIEUWE SAMENWERKING OM IERSE FAMILIES MET 
EEN ZIEK KIND TE STEUNEN

"Als goed doel ondersteunen we dezelfde doelgroep en delen we dezelfde visie,” vertelt Pascale Somers, Manager 
van Beyond the Moon. “Het team van RMHC zal Ierse gezinnen met een ernstig ziek kind nomineren die in 
aanmerking komen voor een kosteloze Beyond the Moon vakantie. We maken de steun van sponsors tastbaar. De 
donaties die we ontvangen van een sponsor in een bepaald land worden gebruikt voor een gezin met een ziek kind 
uit dat land. PREM Group is onze belangrijkste Ierse sponsor die binnenkort de tastbare resultaten van hun 
inzamelingsacties zal zien ten behoeve van meer Ierse gezinnen met een ziek kind." 
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Wie heeft ons gesteund in 2022? 

De vermeldingen in dit jaaroverzicht gelden 
tevens als voorbeeld en vallen onder een of 
meerdere van de hiernaast afgebeelde manieren 
om ons te helpen. Op onze website worden deze 
uitvoerig omschreven: Wat jij kan doen

SCHOENEN TORFS 

Net als tijdens de voorbije moeilijke coronajaren konden we ook in 
2022 rekenen op een bijdrage om samen nog meer familievakanties 
voor gezinnen met een ziek kind te verwezenlijken. Van ganser harte 
bedankt!  
Zegt Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs: "Met heel mijn hart geloof ik 
in de missie van Beyond the Moon. Wat is er mooier dan een gezin in 
een hele moeilijke periode een zalige gezinsvakantie te gunnen." 

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, ongeacht of ze een 
éénmalige, kleine of grote bijdrage schenken. We zijn iedereen DANKBAAR die ons ook tijdens het jaar 
2022 is blijven steunen.

C&A BENELUX VIA DE COFRA FOUNDATION 

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. We 
kregen - op voordracht van C&A Benelux - namens de Cofra 
Foundation een mooie steunbijdrage voor ons vakantieproject om 
families met een ernstig ziek kind een zorgeloze gezinsvakantie te 
bieden, waarvoor hartelijk dank! 

ING BELGIUM 

Voor het tweede jaar op rij organiseerde ING Belgium een ‘Charity 
Box’ actie voor drie goede doelen waarbij ING klanten aan de hand 
van jetons hun voorkeur konden geven en het bedrag tussen €500 en 
€1.500 konden bepalen per goed doel. Beyond the Moon behaalde de 
hoofdprijs, waarvoor dank!

https://www.beyondthemoon.org/nl/wat-jij-kan-doen
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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 doorlopende 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.

CENTER PARCS BELGIË & PVCP FOUNDATION 

Als gevolg van onze exclusieve samenwerking met The Groupe 
Pierre & Vacances Center Parcs Foundation hebben we een mooie 
financiële bijdrage ontvangen waardoor talrijke families met een 
ernstig ziek kind een onvergetelijke gezinsvakantie hebben kunnen 
genieten bij Center Parcs of Sunparks. We zijn hen enorm dankbaar 
voor deze steun! 
“Center Parcs brengt mensen samen. We dragen niet alleen zorg 
voor de natuur, maar ook voor de mensen om ons heen. Dat zit in 
onze natuur. Met onze eigen Center Parcs Foundation steunen we 
verenigingen die zich inzetten voor kwetsbare gezinnen in alle 
mogelijke samenstellingen. Verschillende organisaties die aandacht 
hebben voor de medemens, kunnen daarom op onze hulp rekenen, 
zoals Beyond the Moon die ernstig zieke kinderen en hun familie een 
onvergetelijke vakantie bezorgt.“ vertelt Vera Geebelen, CSR 
Manager Center Parcs Europe.

CONSILIO PARTNERS BV 

Vanaf 2022 kan je via een nieuw betaalplatform op onze website een 
online gift schenken met een kredietkaart, per bankoverschrijving, via 
Bancontact en PayPal.  Of, scan onze unieke QR-code van Payconiq 
by Bancontact.  
Zo schonk Consilio Partners ons, i.s.m. enkele zakelijke partners, een 
gift van €5.000 voor ons vakantieproject.

EQUILIBRE3 

Dit familiebedrijf is voor velen 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 ze 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. €1.000 voor ons 
vakantieproject.

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

Tijdens de Turnaround 2022 (extra grondige onderhoudsbeurt) werd er 
telkens een partner van de week gekozen die veilig had gewerkt. Om 
hen te belonen voor hun pro-activiteit op het vlak van veiligheid stelde 
TotalEnergies €1.000 per partner ter beschikking om aan een goed doel 
te schenken. Op het eindevent van de Turnaround 2022 in juli 
overhandigden drie partners (I-Rental, Equans en Cryotainer Nitrogen 
Services) ons een cheque van €3.000 voor ons vakantieproject. In 
december kregen we om dezelfde redenen van vier partners (Tower 
Internal Services BV, Mistras, Peeters en Ooms Ittner) een cheque 
t.w.v. €4.000. Daarenboven, werkt TotalEnergies met een 
veiligheidsbarometer die in het 3e kwartaal 2022 zes keer groen had 
gescoord. Dankzij ieders inzet en discipline voor een veilige 
werkomgeving kregen we hiervoor een mooie som van zesmaal €250 
als extraatje voor ons vakantieproject

SERVICE CLUB INNER WHEEL HEIST-OP-DEN-BERG 

Beyond the Moon kreeg een cheque t.w.v. €750 namens de dames 
van de service club Inner Wheel Heist-op-den-Berg. Deze bijdrage 
komt goed van pas voor ons vakantieproject in 2023.

DE LA RUE, MALTA  

In 2022, werd er dankzij de steun van De La Rue in Malta een 
Beyond the Moon vakantie geboekt voor een Maltees gezin met een 
ziek kind. De La Rue was zeer tevreden over de feedback van 
Johann’s succesvolle trip naar Disneyland Paris, met als gevolg dat 
ze hun steun herhaalden om een ander lokaal gezin dezelfde kans te 
geven. Tijdens hun personeelsfeest in december overhandigde 
Elaine Mifsud Western, HR Business Partner De La Rue (links), de 
cheque t.w.v. €4.000 aan Marisa Xuereb, onze Sponsor Ambassador 
in Malta. 

THE LADYBIRD FOUNDATION, MALTA 

The Ladaybird Foundation is al vele jaren een vaste partner om 
Maltese gezinnen met een ziek kind een Beyond the Moon vakantie 
te geven. In 2022, werd een andere Maltese familie blij gemaakt 
dankzij hun donatie. 
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PREM GROUP & TRINITY PURCHASING 

De jaarlijkse golfdag voor het goede doel, georganiseerd door Trinity 
Purchasing en PREM Group, vond plaats op maandag 16 mei. De zon 
maakte haar opwachting om teams te verwelkomen in het Tulfarris Hotel 
& Golf Resort, Co. Wicklow. 
"Een ongelooflijke € 13.550,40 werd ingezameld door onze spelers en 
sponsors, allemaal ten voordele van ons genomineerd goede doel 
Beyond the Moon, dat we al 17 jaar steunen," zei Jim Murphy, CEO 
PREM Group. "Een dikke proficiat en BEDANKT aan al onze spelers en 
sponsors. Zonder hun bijdrage zou onze jaarlijkse golfdag niet zo 
succesvol zijn, zoals het door de jaren heen is geweest. Jullie 
vrijgevigheid is niet onopgemerkt gebleven."   Met deze fondsen kunnen 
meer Ierse gezinnen met een ziek kind genieten van een zorgeloze 
Beyond the Moon vakantie. We waarderen enorm de loyaliteit van beide 
bedrijven en van de sponsors, en zijn erg dankbaar voor hun jaarlijkse 
steun. 

EG NV/SA 

Op 24 juni hebben 160 medewerkers van het farmaceutische bedrijf EG nv/sa zich sportief ingezet voor Beyond the 
Moon tijdens hun jaarlijkse teambuilding ‘EG Keep on Moving Day’. 
“Een dag in beweging blijven én een goed doel steunen: alle EG collega’s slaagden erin om een ganse dag te fietsen, 
te wandelen of te lopen. Zo konden we €9.000 schenken aan dit mooie goede doel. Proficiat aan iedereen die hieraan 
heeft deelgenomen!” concludeerde Jef Hus, Managing Director EG nv/sa.

Sporten & bewegen 
           voor families met een ziek kind.
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VERJAARDAGSFUIF VOOR HET GOEDE DOEL 

Vier kameraden hebben samen hun 55e verjaardag gevierd tijdens een 
fuif met familie en vrienden. Ze wilden geen cadeaus, maar hun 
genodigden konden wel een gift schenken aan Beyond the Moon. Een 
mooi bedrag ter waarde van €1.050 werd ingezameld. Hartelijk 
dank! “We willen jullie van harte nog heel veel succes wensen met 
jullie organisatie en dragen jullie een heel warm hart toe,” aldus de 55-
ers.  
Lees op onze website meer over onze ‘Celebrate’ tip om ons te 
steunen n.a.v. een verjaardag, een jubileum, een (her-)opening van 
een zaak of een andere feestelijke gebeurtenis.

GARAGEVERKOOP T.V.V. ONS GOEDE DOEL 

Ben je een (grote) opkuis van plan? Maak er een lente- of zomeractie 
van. Zet een kraampje op en houd samen met je kinderen een 
garageverkoop voor Beyond the Moon. Laat gezonde kinderen zieke 
kinderen helpen om te genieten van een vakantie, ver weg van het 
ziekenhuis. Dat was het idee van Eric Geentjes die langs deze weg 
€250 schonk aan ons goede doel.  Dank je wel!

GELDINZAMELING DOOR CHIRO HEESTERT 

Naar jaarlijkse traditie trok Chiro Heestert eind december 2022 met 
tractor en kerstkar rond in de straten van Heestert om van deur tot 
deur geld in te zamelen voor het goed doel. 
“We verkopen niks, maar vragen aan de dorpelingen om een kleine 
gift. Elke gift was welkom en daardoor hebben we samen €1.030,20 
ingezameld! Elk jaar kiezen we een ander goed doel om te steunen. 
Dit jaar hebben we gekozen voor Beyond the Moon omdat kinderen 
ons nauw aan het hart liggen,” aldus leiding en aspi’s van Chiro 
Heestert. 

INEOS TOUR DE FRANCE CHALLENGE  

Al enkele jaren organiseert INEOS tijdens de Tour de France hun 
eigen INEOS Tour Challenge. De Challenge is in de eerste plaats 
bedoeld om samen meer te bewegen en vaker de fiets te nemen. 
Doel? Elke dag met een team de afstand van de Tour-etappe van die 
dag fietsen. Aldus, worden er teams gevormd die op het einde van de 
Ronde - als ze het kilometerdoel halen - een mooi bedrag aan een 
goed doel mogen schenken. Alle zes deelnemende ploegen van 
INEOS Styrolution behaalden het vooropgestelde doel, dus elk team 
kon een gift schenken aan een zelfgekozen vzw. Het team 
Polystyreen schonk hun bijdrage t.w.v. €2.000 aan Beyond the Moon, 
waarvoor dank!  

https://www.beyondthemoon.org/nl/wat-jij-kan-doen/celebrate
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Maak gebruik van ons 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 om uit te delen aan iedereen die shopt bij Delhaize, 
want ook jouw loyalty punten kan je doneren aan ons goede doel! 

STEUN ONS GRATIS VIA ONZE TROOPERPAGINA 

Is Luc een shopaholic? Wat zijn zijn tips voor jouw online aankopen? 
Luc: “Neen, ik ben geen shopaholic. Maar, ik heb wel deze tip: bewaar 
de Trooperpagina van Beyond the Moon bij je Favorieten en doe je 
online vakantieboekingen en aankopen (kleding, apotheek, boeken, 
tickets voor attracties, afhaalmenu’s, enz.) via dat kanaal. Het is even 
makkelijk en aan dezelfde prijs als wanneer je rechtstreeks bij zo’n 
online shop koopt. Wat is dan wel het verschil? Je STEUNT GRATIS 
MET EEN GROOT HART, omdat de webshop een percentage van je 
aankoop doorstort aan Beyond the Moon. Geweldig toch! Ik raad 
iedereen aan om samen te sparen voor een gezinsvakantie voor een 
familie met een ziek kind.”  

Word jij ook een actieve supporter en Super Trooper voor Beyond 
the Moon?

NIEUWE BEYOND THE MOON FILM 

We kregen het aanbod van Center Parcs Foundation om kosteloos 
een nieuwe kortfilm te laten maken met enkele Beyond the Moon 
families als figuranten en met citaten namens onze doelgroep.  

Download en gebruik deze kortfilm om te tonen tijdens events en 
acties. De film is met ondertitels beschikbaar in het Nederlands, 
Engels en Frans.

https://www.beyondthemoon.org/nl/wat-jij-kan-doen/shop
https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/beyondthemoon/Wat%20jij%20kan%20doen/Shop/poster%20Trooper-NL.pdf?1643118531
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UW GIFT KOST MINDER DAN WAT U BETAALT 
 
Snel en veilig een (online) gift storten. Hoe? 
- rechtstreeks op onze bankrekening via bankoverschrijving 
- via ons online betaalplatform 

- Bancontact 
- Credit Card 
- PayPal 

- Payconiq by Bancontact 

SCAN de QR-code naar onze website 
voor het rekeningnummer en/of de 
de online betaallink. 

*enkel mits we over uw adresgegevens beschikken; een gift van €40 kost slechts €22, 
want 45% (€18) is fiscaal aftrekbaar. 

ONZE WENSKAARTENACTIE 2023 

Naar jaarlijkse gewoonte verkochten we ook in 2022 onze zelf 
ontworpen Kerst- en Nieuwjaarskaarten die exclusief online te koop 
waren via onze website. Ze helpen onze missie verspreiden en met 
de opbrengst steunen we families met een ziek kind. Er was een 
keuze uit zes kaarten die gepersonaliseerd konden worden met logo, 
boodschap en naam. Dank aan iedereen die ze heeft besteld en 
verstuurd!

DE WARMSTE WEEK 2022 

In 2022 waren we erbij als één van de 270 geselecteerde goede 
doelen van De Warmste Week (DWW). Men kon echter niet langer 
uitsluitend voor Beyond the Moon geld inzamelen. Wel voor het DWW 
Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat speciaal werd 
opgericht om al het ingezamelde geld te verdelen over de 270 
projecten die passen in het jaarthema kansarmoede, waaronder ons 
vakantieproject. Want, een vakantie is geen luxe, maar een 
noodzaak voor families die allerlei drempels en hindernissen 
ervaren die het hun onmogelijk maken om te ontspannen en met 
vakantie te gaan.  

Onze families worden geconfronteerd met zeer hoge medische 
kosten, bovenop de uitgaven vanwege o.a. de inflatie en energiecrisis 
in 2022. Een deugddoende vakantie om de batterijen met nieuwe 
energie te vullen voor hun strijd tegen de ziekte is, zonder onze steun 
en hulp, helaas niet mogelijk. Pas in 2023, zullen we het bedrag 
kennen dat ons ten goede komt namens DWW 2022. 

Fiscaal attest* voor   donateurs  
vanaf een gift t.w.v. €40,00
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LOGISTIEK & VERZENDINGEN 

Met een groot hart verzorgt Kristal in Zaventem de logistieke ondersteuning 
(stockbeheer) 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 

W e w e r k e n s a m e n m e t e e n 
boekhoudkantoor in Asse dat geheel 
vrijblijvend onze boekhouding verzorgt en 
de cijfers correct verwerkt op een 
duidelijke en vooral transparante manier. 

IT-SUPPORT 

Hebben we een IT-technisch 
probleempje, dan kunnen we 
steeds vrijblijvend terecht bij 
Netropolix in Geel. Dankzij 
hen kunnen we flexibel, veilig, 
zorgeloos en eenvoudig tele- 
en samenwerken. Altijd en 
overal!

Vrijwilligerswerk omvat o.a. ondersteuning in natura, wat voor Beyond 
the Moon zeer waardevol is om te besparen op operationele kosten. We 
worden immers niet gesubsidieerd.  

WEBSITE 

Onze mooie, informatieve website wordt kosteloos gehost door Black Lion in 
Kortrijk. We mogen vrijblijvend hun Shuttle platform gebruiken voor het 
dagelijks beheer. Deze eenmanszaak neemt bovendien de onkosten voor de 
hosting en domeinnaam voor eigen rekening.

Vrijwilligerschap is van onschatbare waarde

VERWIJS ANDEREN DOOR NAAR ONZE MISSIE OM TE STEUNEN 

Verwijzingen door mensen, zoals u, die ons werk (leren) kennen en waarderen 
kunnen ook een krachtige en goedkope manier zijn om vertrouwen op te bouwen 
en nieuwe sponsors en partners aan te trekken voor ons goede doel.  

Doe mee aan referentiemarketing: 
- Plaats een foto van uw marketing- of teambuilding actie voor ons goede doel op 
uw website en sociale media en tag Beyond the Moon. 
- Bezorg ons een getuigenis (voor onze website) en deel zelf een online review 
(Google) of een recensie (Facebook) over onze samenwerking. 
- Betrek andere zakelijke en persoonlijke relaties en stel hen voor om jouw 
voorbeeld te volgen. 
- Maak een extra landing pagina op uw website, vertel wat je doet om ons te 
steunen en voeg een hyperlink toe naar onze website.

Bijvoorbeeld: De hospitality keten PREM Group maakte een poster met een QR-code die de hotelgast doorverwijst naar het ‘Go Fund Me’ 
donatieplatform waarop hun betrokkenheid wordt uitgelegd. Ze schreven tevens een landing pagina over hun CSR-aanpak op hun 

corporate website: https://www.prem-hospitality.com/en/beyond-the-moon  en publiceerden in december 2022 een kortfilmpje op hun 
sociale media waarin Jim Murphy, CEO PREM Group, een oproep deed voor meer financiële steun aan Beyond the Moon.

Geef ons extra zichtbaarheid & steun

https://www.prem-hospitality.com/en/beyond-the-moon
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Tijdens de twee Covid-jaren (2020-2021) en ingevolge het conflict in Oekraïne begin 2022, kenden we een 
daling van 50-65% aan inkomsten. Het is hoog tijd voor verbetering. Het tij dient snel te keren om het 
voortbestaan van ons goede doel op lange termijn te kunnen blijven garanderen. Daarom, een warme 
oproep om vanaf 2023 (opnieuw) uw steentje bij te dragen.

ONZE ‘GOUDEN TROFEE’ WERD UITGEREIKT AAN 
SCHOENEN TORFS 

Onze samenwerking met Schoenen Torfs, sinds 2010, werd 
bekroond met een gouden trofee namens 50 Beyond the 
Moon families. Deze erkenning werd door onze manager 
Pascale Somers gegeven aan de nieuwe CEO van deze 
schoenenketen. “Als Belgisch familiebedrijf willen we 
zorgzaam zijn en ons groot hart voor alle families tonen. 
We zijn dan ook heel fier dat we in samenwerking met 
Beyond the Moon maar liefst 50 families met een ziek kind 
een onvergetelijke vakantie hebben kunnen aanbieden. Zo 
geven we hen opnieuw wat kracht om hun ziekte en 
moeilijke momenten beter aan te kunnen.” benadrukte Lise 
Conix, CEO Schoenen Torfs.   

We zijn hen uitermate dankbaar voor hun vertrouwen en 
steun en kijken ernaar uit om nog vele jaren samen te 
werken. 

Dankbare erkenningen
ONZE VASTE EN BEHULPZAME  
VRIJWILLIGSTERS 

Ann De Ridder is al vele jaren het 
luisterend oor voor onze Nederlandstalige 
families en helpt ons met de selectie van 
gezinnen die worden aangemeld. In 2022, 
kregen we de hulp van Nadine Bellis die 
vóór haar pensioen werkzaam was in een 
Brussels kinderziekenhuis en zich nu nuttig 
maakt voor Beyond the Moon. Zij is onze 
vaste vrijwilligster voor de Franstalige 
families. We zijn beide dames enorm 
dankbaar voor hun wekelijkse inzet en 
betrokkenheid!

Hoe moet het verder in 2023 (& en erna)?

ONS VAKANTIEPROJECT TERUG OP HET NIVEAU KRIJGEN VAN EEN VAKANTIE PER WEEK 
In 2023, streven we opnieuw naar 52 gezinsvakanties en hopen we daarbij de hulp te krijgen van voldoende 
sponsors en (vakantie-)partners om dit te realiseren. 

MOGELIJKE UITBREIDING VAN ONS VAKANTIE AANBOD MET NIEUWE VAKANTIEPARTNERS 
We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om het aanbod binnen ons vakantieproject uit te breiden met 
amusements- en attractieparken die verblijf, maaltijden en ontspanningsmogelijkheden bieden. We zullen er alles aan 
doen om onze gekende kwaliteit en serviceverlening in stand te houden, zodat onze families kunnen genieten van 
een Beyond the Moon vakantie waarvan ze de waardevolle herinneringen nog lang zullen koesteren.
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VERDERZETTING VAN ONS SECUNDAIR SCHILDERPROJECT 
Kinderziekenhuizen uit ons netwerk krijgen de kans om zich aan te melden voor ons ‘Paint a Smile’ project. Tijdens 
de jaarlijkse Algemene Vergadering in KW1/2023 zal er een gelimiteerd aantal 3D-muurschilderingen worden 
bepaald in functie van de vraag en het voorziene budget, waarbij ons vakantieproject sowieso voorrang krijgt. 

VOOR GIFTEN, ACTIES EN EVENTS T.V.V. ONS GOEDE DOEL REKENEN WE OP NIEUWE LANGE TERMIJN 
PARTNERSCHAPPEN  
Het wegvallen van geldinzamelingsacties en evenementen in 2020 en 2021, vanwege Covid-19, resulteerden in een 
daling van onze inkomsten in 2022 van maar liefst 50-65 % en werd het voorbije jaar helaas niet hersteld vanwege 
de inflatie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne.  

In tegenstelling tot veel vzw’s, wordt Beyond the Moon niet door de overheid gesubsidieerd en daarom zijn nieuwe 
middelen nodig om op lange termijn ons voortbestaan te garanderen. Waarom kiezen voor Beyond the Moon? Wij 
maken uw steun tastbaar, transparant en erkentelijk! Van ons ontvangt u feedback zodat u weet wat er met uw 
donatie wordt gerealiseerd.  

We hopen op uw steun te kunnen (blijven) rekenen! Want in 2023 en de komende jaren blijven onze 
prioriteiten: 1. voldoende fondsen werven om 2. onze jaarlijkse doelstelling van 52 gezinsvakanties opnieuw 
te realiseren! 

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.

Plan je een marketingactie? 
 een teambuilding? 
   een event? 
     een geldinzamelingsactie? 
Voor hulp of promotiemateriaal, contacteer ons.

Giften en nieuwe acties  
zijn nodig voor het voortbestaan  

van Beyond the Moon!

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


