Sponsordossier

Rêves de Gosses 25ste Editie

www.revesdegosse.fr
jovita.uzdavinyte@jcithoe.com

Verander de manier waarop mensen kijken naar handicaps!
Het project “Rêves de Gosse” wil kinderen met en zonder handicap samenbrengen en
hen leren om met deze handicaps beter om te gaan en de skills om deze verschillen beter
te omarmen. Mindervalide en valide kinderen tussen 6 en 14 jaar krijgen de unieke kans
om met elkaar regelmatig in contact te komen via de verschillende workshops die JCI zal
organiseren, en dit in nauw overleg met de leraren en opvoeders van hun school.

DOEL VAN HET PROJECT

Waarom Rêves de Gosse?

Thema voor de editie 2020-2021: “De Natuur”
Kinderen ervaren in de natuur een steeds veranderende omgeving die al hun zintuigen
prikkelt en dit stimuleert hun intellectuele, emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling.
Onze workshops zijn erop gericht hen te leren de ervaringen met anderen te delen,
ongeacht de verschillende manieren waarop ze die natuur waarnemen.
Activiteiten voor alle kinderen

Deze zullen plaatsvinden tussen september en december 2021 en dit conform de
sanitaire maatregelen van België.1
De geplande activiteiten zijn:

Wij zorgen ervoor dat alle georganiseerde
activiteiten toegankelijk zijn voor alle kinderen:

september

Een bezoek aan de plantentuin van Meise
Het doel van deze ervaring is om tussen
de kinderen een band op te bouwen door
samen bij te leren over de natuur. De
kinderen zullen deze mooie plantentuin
ontdekken tijdens een schattenjacht.
Deze educatieve activiteit wordt begeleid
door de professionele animatoren van
de plantentuin van Meise. Ongeacht
het type handicap van de kinderen, is
het dagprogramma aangepast aan de
verschillende profielen van de kinderen.
november

·· Alle activiteiten worden vooraf besproken en goedgekeurd door de leraren en
de directie.
·· Alle ouders ontvangen een gedetailleerd informatieblad, met alle van de
activiteiten en de ouders geven hun
toestemming voor hun kinderen om
deel te nemen.
·· Onze pedagogische activiteiten zijn
grondig doorgenomen met de Chevaliers Du Ciel en zijn goedgekeurd door
de onderwijsautoriteiten in Frankrijk.
·· Onze vrijwilligers zijn gesensibiliseerd
om te werken met kinderen met een
handicap en hebben aandacht voor de
behoeften van de kinderen.

Een knutselactiviteit
Het doel van deze ervaring is verbondenheid
te creëren tussen tussen de kinderen
door het samen bouwen van kleine
artistieke kunstobjecten. De kinderen
worden in groepjes verdeeld en gebruiken
planten, bladeren en andere voorwerpen
verzameld in de natuur om kunst te
maken. Samenwerken als een team zal
hen een gevoel van samenhorigheid geven
en leert ze om samen de successen van
het teamwork te vieren.
1  

Indien de sanitaire omstandigheden in verband met Covid-19 het toelaten om het evenement
op de geplande data te organiseren.
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Pedagogische worskhops

Ons project “Rêves de Gosse” maakt deel uit van een internationaal project dat tien steden
in Frankrijk en België omvat. Ons Belgisch initiatief maakt deel uit van de 25e editie van dit
prachtige project dat ontstond in Frankrijk.
De “Chevaliers du Ciel”

PROJECTDETAILS

De droom van een kind laten uitkomen

Deze stichtende vereniging is samengesteld uit piloten, zowel beroepspiloten als hobbypiloten, die gekozen hebben om hun passie voor vliegen in dienst te stellen van mindervalide kinderen en hen in staat te stellen om de oudste droom van de mensheid waar te
maken: vliegen en dicht bij de vogels zijn.
Een datum om te onthouden: 18 mei 2021 2

(bapteme de l’air)

Georganiseerd door Les Chevaliers du Ciel,
deze dag zal vol emoties zijn, ontdekkingen
en nieuwe inzichten: elk kind zal genieten
van een vlucht in een privévliegtuig. Deze
dag zal plaatsvinden op de militaire luchthaven van Beauvechain in België.

Een kinderdorp

(village des enfants)

Tijdens deze dag zullen er verschillende
stands worden opgezet in het kinderdorp
met verschillende soorten animatoren
(clowns ballon beeldhouwer, etc.). Dit
tentendorp zal worden afgebakend en
beveiligd met hekken.

Klik op het icoon om de video te zien
van een vorige luchtdoop in Frankrijk
(youtu.be/JEHlSnPsFtw)

Indien de sanitaire omstandigheden in verband met Covid-19 het niet toelaten het evenement op de geplande
datum te laten doorgaan ,zal het worden uitgesteld tot de herfst in overleg met onze partners

2  
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De luchtdoop

Dit jaar hebben 3 lagere scholen besloten deel te nemen aan ons prachtige project, wat neerkomt
op een totaal van 159 kinderen. De verschillende scholen worden hieronder beschreven.

De scholen met mindervalide kinderen

Onze partnerscholen

Deelnemers in België

School « Les Moineaux II »
Venelle de Terlongval 57
1300 Wavre
Website
www.ecolemoineaux.net
Contact (in frans)
Valérie Spourquet (leraar)

School « Le Grand Tour »
Venelle de Terlongval 55
1300 Wavre
Website
www.ecolegrandtour.com
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De school met kinderen zonder handicap

Gemeentelijke school van Blocry
Rue de l’Invasion 119A
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Website
www.ecoledeblocry.olln.be
Contact (in frans)
Sylvie Daveloose (directeur)
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Contact (in frans)
Sarah Wiliquet (directeur)

ACTIE is nu!

Wij zoeken Sponsors

De totale waarde van het budget wordt geraamd op 15.000 €. We zijn op zoek naar gulle
bedrijven die gevoelig zijn voor ons project. We staan open voor elke vorm van hulp in
natura of financiële sponsoring die ons zal helpen de luchtdoop en de workshops op de
best mogelijke manier te organiseren.

5

a. Voedsel en drank
Zorgen voor drank, voedsel en versnaperingen op de dag van het luchtdoop voor de kinderen
hun ouders, piloten en vrijwilligers.
b. Goodies
Monsters van uw producten (dranken, voedsel, accessoires, kleding, tijdschriften, promotionele gadgets) die worden uitgedeeld in een “welkomstpakket” (beloningen, cadeautjes
voor de kinderen aan het eind van de activiteitendagen en/of de vliegdag).
c. Logistiek en vervoer
•H
 elpen met de logistiek door te zorgen voor vervoer voor groepen kinderen, piloten
en vrijwilligers.
•L
 ogistieke of service hulp, we staan open voor elke hulp met vervoer, materiaal (tafels,
stoelen...) en/of een eventuele begeleiding tijdens onze activiteiten.
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1 - Sponsoring in natura

ACTIE is nu!

Wij zoeken Sponsors (vervolg)
2 - Financiële sponsoring

Uw logo zal staat op onze communicatie “Rêves de Gosse in drie
talen (Frans, Nederlands, Engels)” op :
•O
 nze JCI Bruxelles, JCI Brussel, en JCI The Heart of Europe (THOE)
websites
• Onze sociale media (Facebook, Instagram en Linkedin)
• Onze persberichten over het project (media in België)

Sponsorpakket
Maryse Bastie

1.000 €

• T-shirts voor kinderen tijdens de luchtdoop (5 beschikbaar)

Uw logo zal staat op onze communicatie “Rêves de Gosse in drie
talen (Frans, Nederlands, Engels)” op :
•O
 nze JCI Bruxelles, JCI Brussel, en JCI The Heart of Europe (THOE)
websites
• Onze sociale media (Facebook, Instagram en Linkedin)
• Onze persberichten over het project (media in België)

2.000 €

• T-shirts voor kinderen tijdens de luchtdoop (5 beschikbaar)

Sponsorpakket
Jean Mermoz

•R
 eclameartikels van uw firma in de goodiebag die tijdens de luchtdoop
•E
 en aanwezigheid met 5 werknemers in het tentendorp van de
Chevaliers du Ciel tijdens de luchtdoop
Uw logo zal staat op onze communicatie “Rêves de Gosse in drie
talen (Frans, Nederlands, Engels)” op :
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•O
 nze JCI Bruxelles, JCI Brussel, en JCI The Heart of Europe (THOE)
websites
• Onze sociale media (Facebook, Instagram en Linkedin)
• Onze persberichten over het project (media in België)
• T-shirts voor kinderen tijdens de luchtdoop (5 beschikbaar)
•R
 eclameartikels van uw firma in de goodiebag die tijdens de luchtdoop
•E
 en aanwezigheid met 5 werknemers in het tentendorp van de
Chevaliers du Ciel tijdens de luchtdoop
•D
 e mogelijkheid tot een mondelinge tussenkomst te geven op het
pers en communicatie-moment van de luchtdoop
•E
 en uitnodiging om mee te lunchen of te dineren met de piloten, de
vrijwilligers en militairen op de dag van de luchtdoop in Beauvechain

3 - Waarom ons ondersteunen?
In de hoop dat u al verleid bent door dit prachtige project, volgen hier enkele argumenten
die u kunnen overtuigen, als u dat nog niet was:
•Z
 ichtbaarheid tijdens onze activiteiten en tijdens de luchtdoop met de leraren, ouders
en begleiders van de 159 kinderen;
• We blijven de media-aandacht aantrekken in de aanloop van het event, de activiteiten
en de dag van de vlucht zullen worden doorgegeven op onze en onze Linkedin, Facebook
en Instagram pagina’s;
•V
 an de dag van de luchtdoop zal verslag worden gedaan in de regionale pers (geschreven
en audiovisueel) en de Franse luchtvaartpers;
• Uw sponsorbijdrage is een aftrekbare kost voor uw onderneming
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Sponsorpakket
Antoine
de Saint-Exupéry

3.000 €

JCI

Wie zijn wij?

Junior Chamber International (JCI) is een actieve internationale burgerbeweging die
werkt aan één hoofddoel - de jeugd ontwikkelingskansen bieden die hen in staat stellen
positieve verandering teweeg te brengen.
Bij JCI zijn onze acties plaatselijk, maar onze principes en impact zijn mondiaal. Wij maken
deel uit van de JCI-familie met meer dan 5.000 lokale afdelingen (waaronder 49 in België).
De visie van JCI is om’s werelds toonaangevende netwerk van actieve jongeren te zijn.
Onze leden zijn vrijwilligers tussen de 18 en 40 jaar, jonge ondernemers en leiders die
streven naar een betere wereld. Als verantwoordelijke burgers pakken JCI-leden de uitdagingen om hen heen aan door middel van lokale en wereldwijde ontwikkelingsinitiatieven. Deze aangepaste projecten vereisen van de leden strategische planning en kritisch
denken om creatieve oplossingen te ontwikkelen voor problemen in hun voor problemen
in hun gemeenschappen.
7
Voor het project Rêves de Gosse hebben drie Brusselaars de handen in elkaar geslagen:

www.jcibrussel.be
Taal : NL

www.jcithoe.com
Taal : EN

JCI-leden zijn op zoek naar manieren om onze slogan
“Be Better” te beleven in vier belangrijke pijlers:
·· Het individu (persoonlijke ontwikkeling door opleiding of verantwoordelijkheden binnen het chapter)
·· Ondernemerschap (partnerschappen met bedrijven, netwerkevenementen,...)

·· De gemeenschap (projecten en
acties voor de lokale gemeenschap)
·· Internationalisme (wereld-, Europese,
nationale en regionale congressen
waar leden elkaar kunnen ontmoeten
en ideeën uitwisselen)
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www.jcibruxelles.be
Taal : FR

Contactpersonen

Ons team

directeur van het project in belgië @jci bruxelles

logistiek manager @jci brussel

Ik ben projectmanager in de farmaceutische industrie.

Professioneel, ben ik een ITAA accountant.

Ik hoorde over Rêves de Gosse tijdens onze eerste
maandelijkse bijeenkomst van het jaar met Lionel, Henry
en andere andere ervaren JCI-leden die in 2013 hieraan
al hebben meegewerkt. Ik heb me onmiddellijk bij het
project aangesloten omdat het gaat om het helpen van
kinderen en het opbouwen van een betere samenleving.

Ik heb me aangesloten bij het Rêves de Gosse project
omdat ik aan een onvergetelijke ervaring voor de kinderen
en voor mezelf wil werken

Florence Jacob

Ik word beschreven als positief, dynamisch, toegewijd,
nieuwsgierig.

Johan Van Houtte

Hier zijn vier kenmerken die mij beschrijven: toegewijd,
pragmatisch, gevoel voor humor, oplossingsgericht.
Mijn hobby’s: geschiedenis, luchtvaart en JCI.
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hoofd van financiën en fondsenwerving @jci thoe

partnerschapsmanager @jci thoe

Ik kom oorspronkelijk uit Litouwen en woon sinds 2017 in
Brussel. Professioneel, ben ik manager van solidariteitsprojecten, inclusief het financieel beheer ervan.

Als lid van JCI THOE sinds 3 jaar, heb ik mijn interpersoonlijke skills kunnen ontwikkelen en mijn communicatievaardigheden binnen een team kunnen benutten.

Ik ben lid geworden van Rêves de Gosse omdat ik geloof
dat het project volledig beantwoordt aan de missie van
JCI door jongeren kansen te geven om een impact te
creëren.

Naar mijn mening bestrijdt het Reves de Gosses-project de
“impliciete” discriminatie tov kinderen met een handicap
en laat het gewone kinderen om hun geest open te stellen
voor verschillen.

Ik hoop dat we door Rêves De Gosse in staat zullen zijn
om groeikansen te creëren voor de mindervalide en
valide kinderen.

Zonder actie is niets mogelijk. Mijn taak in het project zal
zijn om financiële steun te werven aan iedereen die actie
wil ondernemen.

partnership manager @jci brussel

raadgever

Na het opzetten van andere initiatieven ter ondersteuning van het welzijn van jongeren, was ik onder de indruk
van de inzet van de Chevaliers du Ciel die dit project al
25 jaar organiseren.

Ik ben momenteel Senator voor JCI Bruxelles.

Willem Rowies

Contacteer me voor elk vraag rond sponsoring/partnerships!

Tuzo Pilipili

Lionel Gillou
Waarom Rêves de Gosse? Een fantastisch project voor
de gemeenschap en de uitstraling van JCI.
Ik ben een habitué op dit project sinds ik de directeur
was van de van het Rêves de Gosses in 2003 en ik heb
deelgenomen al verschillende keren als piloot.
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Jovita Uzdavinyte

