
De Zuidfoor: De foorkramers verwelkomen de verenigingen en de zieke kinderen

Stad Brussel, 9 augustus 2021 - Zoals gewoonlijk zijn er op de Zuidfoor verschillende
verenigingen die zich inzetten voor zieke kinderen deze dinsdag 10 augustus. De
kermisexploitanten zullen blijk geven van hun vrijgevigheid en voor deze gelegenheid
nodigen zij verschillende verenigingen uit om naar het kermisterrein te komen om van deze
speciale dag te genieten, in aanwezigheid van de peter van de kermis, Ryad Mehry.

Op dinsdag 10 augustus, van 14.00 tot 17.00 uur, zullen ongeveer 90 kinderen in de kermis
worden verwelkomd om de geneugten van de kermis te ontdekken. "Voor het grote plezier
van deze kinderen zal de kermis de hele namiddag toegankelijk zijn voor hen en hun
begeleiders", legt Fabian Maingain, schepen van Economische Zaken van de stad Brussel,
uit. "Dit is wat voor ons bijzonder belangrijk is, om de kermis toegankelijk te houden voor dit
grote moment van vreugde”, aldus de schepen.

Er zullen T-shirts worden uitgedeeld aan kinderen en begeleiders, zodat zij bij de
verschillende attracties kunnen worden herkend en zo deze dag ten volle kunnen beleven.

De peter van deze 140e editie van de kermis zal de aanwezige kinderen begeleiden en met
de groep over het kermisterrein wandelen. Voor degenen die het nog niet weten, dit jaar is
het de professionele bokser Ryad Merhy, WBA wereldkampioen.

De aanwezige verenigingen zijn :

Sinds 1999 is Smiles actief naast kinderen met hiv en voorziet het gezondheidsteam
van de afdeling Kindergeneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter van de
nodige middelen om ervoor te zorgen dat zij optimale zorg krijgen. Daartoe organiseert de
vereniging het hele jaar door verschillende evenementen. Hun agenda vindt u op
www.operationsmiles.be

Debout avec un handicap invisible zorgt voor kinderen met zeldzame en
onzichtbare ziekten, met jonge patiënten met het Ehlers-Danlos syndroom, dat wordt
gekenmerkt door een afwijking in de ondersteunende weefsels. Deze beweging, die strijdt
voor een betere zorg voor de slachtoffers van weesziekten, luistert naar alle patiënten die
lijden aan een onzichtbare ziekte.
https://www.facebook.com/deboutavecunhandicapinvisible/

http://www.operationsmiles.be
https://www.facebook.com/deboutavecunhandicapinvisible/


Bikers For Children's missie is het herstellen van een glimlach op kinderen die ze
zijn kwijtgeraakt als gevolg van ziekte, handicap of omdat ze gestraft worden door het leven.
Deze vereniging is het hele jaar door in heel België actief om de projecten van andere vzw's
(zoals Justine For Kids, Smiles, Pinocchio en Adémar) te financieren, met kinderfietsen,
reizen naar Disneyland en nog veel meer. Hun motto: Een fietser voor een glimlach. Om hun
acties te volgen, ga naar de Facebook pagina :
www.facebook.com/Bikers.for.Children/Foorkramerscommissie

OHANA Children is een liefdadigheidsinstelling die bestaat uit vrijwilligers die
activiteiten opzetten voor zieke en/of gehandicapte kinderen en hun broertjes en zusjes. Om
hun acties te volgen, bezoek hun Facebook-pagina:
https://www.facebook.com/OHANACHILDRENDREAMMAKERS

Ingehuldigd in 1986 is het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiolahet
(UKZKF) het enige Belgische ziekenhuis uitsluitend voor kinderen. Het UDERF is lid van het
netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS. https://www.huderf.be/nl/index.asp

Foorkramers Comité

● Voorzitter : Patrick de Corte - 0475 41 04 61 - info@patrick-decorte.be

Verenigingen van zieke kinderen

● Smiles : Marie-Cécile Dilbeck - marie-celine.dilbeck@stpierre-bru.be
● Enjoy HUDERF : Thomas Harckmans - enjoy@huderf.be
● Debout avec un handicap invisible : Marylin Legat - fanny013@live.be
● Bikers for Children : David Heleven – b4cdavid@gmail.com
● OHANA Children : Joelle Leemans Mahieu – 0476 81 83 88 - info@ohana.today

Perscontact:
Adelaïde de Patoul, persvoorlichter van Fabian Maingain, Schepen Economische Zaken en
Werkgelegenheid - 0468/13 14 01 - adelaide.depatoul@brucity.be
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