Geachte leden van de Raad van Bestuur van KIE
Geachte Voorzitter
Beste Gouverneurs
Beste Secretaris
Beste Kiwanis vrienden
Betreft: Balans van het project Happy Child Syri
Het Happy Child Common Project voor Vluchtelingenkinderen werd door de Raad van Bestuur van
KIEF geadopteerd tijdens het Kiwanis jaar 2017-2018 onder het voorzitterschap van Piero Grasso.
Het was toen gericht op een project in Syrië en ik werd benoemd tot "Special Chair", een functie
die ik nog steeds bekleed en die ik graag wil voortzetten
In deze hoedanigheid heb ik het genoegen, de eer en de trots om u de resultaten te presenteren,
aangezien dit project in Syrië eind 2020 a iep
Dit niet-verplichte project werd in verschillende mate overgenomen door 5 districten en we hebben
10% bijgedragen aan dit project, waardoor we de grootste particuliere donateur zijn
Een paar welsprekende cijfers
- Aantal kinderen in het IACC (Interim Alternative Care Center): 15
! 115 kinderen werden herenigd met hun familie
34 kinderen werden toevertrouwd aan andere SOS-structuren omdat hereniging met het gezin niet
mogelijk was of niet in het belang van het kind was
1 jong kind is toevertrouwd aan een Syrische staatsstructuu
- 63 gezinnen hebben gepro teerd van een programma dat versterking van familie voorziet
2.700 kinderen hebben kunnen pro teren van de gestructureerde activiteiten in de kindvriendelijke
ruimte in Tartous
In bijlage vindt u een extra verhalend verslag
Als u wat tijd hebt, raad ik u aan om het te lezen, want het zal een plezier zijn voor u als aanhanger
van kansarme kinderen
De Raad zal binnenkort een besluit moeten nemen over de ontwikkeling van een project in
Griekenland voor vluchtelingenkinderen in de kampen, zoals ik u afgelopen december heb
meegedeeld. Ter informatie, ik sluit de beschrijving ervan bij als reminder
Aarzel niet om contact met mij op te nemen als u vragen heeft
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Josy Glatigny
Happy Child Special Chair
Jan 12 2021.

