
midden 15 maart: de wereld gaat in lockdown!:
uitstel/cancel: 14/20 reeds geboekte vakanties
vóór 15 maart: 5 vakanties gerealiseerd 
in augustus: 1 rush wish (kind inmiddels overleden)
Disney & vakantieparken sluiten de deuren 
43 families in wacht  
annulering alle inzamelacties en events, inclusief
15e verjaardagsviering 09/05/2020

jaar 2020

jan-feb 2022 

niet bij de pakken blijven zitten!
NIEUW: opstart 'Paint a Smile' project in de
ziekenhuizen voor de glimlach van een ziek kind 
NIEUW: online shopping t.v.v. Beyond the Moon
wereldwijde vaccinatiecampagne: HOOP
Disneyland Paris hield de deuren gesloten
vakantieparken verruimden hun aanbod, maar
nog steeds te beperkt & onder voorwaarden 
geen medische toestemming van dokters
nauwelijks acties / geen evenementen

doel jaar 2022

dokters gaven geen medische toestemming
ons kwaliteitsvol vakantiepakket niet mogelijk:

Disneyland Paris hield de deuren gesloten
te beperkt aanbod bij andere vakantieparken

doelstelling van 52 vakanties daardoor NIET
mogelijk ==> 43 families in wacht + extra
wachtenden op vraag van de ziekenhuizen 
geen acties of events: daling van onze inkomsten
met 63% t.o.v. 2019

doelstelling 2020: minimum 52 gezinsvakanties
geplande inzamelacties & events door derden
voorbereidingen op gang voor de 15e verjaar-
dagsviering van Beyond the Moon in 2020
VEEL POSITIEVE VIBES & goede vooruitzichten

We willen een verdere daling van onze inkomsten vermijden om de vele
wachtende familiedossiers te kunnen beantwoorden. Staat er een actie
voor het goede doel op uw planning? Denk aan ons en neem contact op.
Namens onze families met een ziek kind, dank bij voorbaat!

eind 2021

We hebben uw hulp nodig 

jaar 2021

Ons verhaal 
sinds
Covid-19

eind 2020

meer weten en op de hoogte
blijven www.beyondthemoon.org  

doelstelling van 52 gezinsvakanties voor het 2e
jaar op rij niet kunnen realiseren 
op 3 maanden tijd secundair project gestart:

reeds 11 interactieve 3D-muurschilderingen
meerdere ziekenhuizen in de pipeline
band versterken met netwerk in de zorg
naamsbekendheid vergroten

daling van onze inkomsten met 66% t.o.v. 2020
4e coronagolf: voorlopig geen inzamelacties of
events op de planning voor 2022

eind 2019

lente-zomer: hoopvolle vooruitzichten en meer
versoepelingen ==> heropstart vakantieproject
'Offer a Vacation' voor minimum 40 gezinnen

eerste boekingen gepland vanaf KW2/2022 
initieel voor gevaccineerde gezinnen (CST), in
afwachting van meer versoepelingen
extra administratieve vrijwilliger om de lange
wachtlijst z.s.m. te kunnen verwerken

voortzetten schildersproject 'Paint a Smile' bij
kinderziekenhuizen: 10x 3D-muurschilderingen 

5e coronagolf: geen vakanties in KW1/2022  
opstart en vereenvoudigen van de administratie
voor de vele wachtende dossiers; boeking-
achterstand van >2 jaar (128 files):

68 familiedossiers actualiseren & screenen
ons ziekenhuisnetwerk contacteren

Disneyland Paris houdt de deuren gesloten
vakantieparken verruimen hun aanbod, minder
beperkt & onder voorwaarden 
medische toestemming voor sommige zieke
kinderen hopelijk snel mogelijk (code oranje/geel)

tel: 015/23 36 82 
contactbtm@beyondthemoon.org  


