
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

KERSTKAARTENBROCHURE 2022 
 

Het succes van onze kerstkaartenactie in de voorbije jaren is een hart onder de 

riem voor de vele vrouwen en meisjes in het noordoosten van Thailand, een 
onherbergzaam gebied dat Isaan heet. Door de verkoop van deze kaarten vullen 

zij hun familie-inkomen aan of betalen ze hun vervolgstudies. Daarom 

organiseren we dit jaar al voor de dertiende keer onze kerstkaartenactie met 
een selectie van 26 kaarten gemaakt in het Regina Center. Een welgemeende 

dank u wel aan iedereen die ons de voorbij jaren steunde! Uw steun heeft een 
verschil gemaakt voor het Regina Center in Nong Khai en voor veel vrouwen.  
 

VROUWEN NEMEN TOEKOMST IN EIGEN HANDEN 
 

Wie maakt de kaarten? 
Ongeveer 100 vrouwen werken aan de productie van deze handgemaakte 

wenskaarten. Naast de kerstkaarten, zoals in deze brochure, maken ze ook 

wenskaarten voor andere gelegenheden (zie ook achteraan deze brochure). 
 

Alleenstaande moeders met kleine kinderen  
Door een aantal uren per dag of per week thuis te werken aan de kaarten 

kunnen ze zelf zorgen voor hun huishouden en hun kinderen en tegelijkertijd het 
gezinsinkomen aanvullen.  
 

Grootmoeders die zorgen voor hun 
kleinkinderen 
Vaak zijn deze kleinkinderen AIDS wezen. 

Voor hun levensonderhoud zijn deze 

oma’s vaak volledig afhankelijk van dit 
werk.  
 

Mensen met een handicap of HIV 

Anders zouden zij aan de rand van de 
samenleving leven. Zij vinden in dit 

project niet alleen een aangename 

tijdsbesteding, maar kunnen zo deels 
zelf voorzien in hun levensonderhoud.  
 

Meisjes die dankzij dit werk geld verdienen om hun vervolgstudies te betalen. 
Deze studies stellen hen in staat staatsexamen te doen en daarna een degelijke 
beroepsopleiding te volgen. Dit maakt dat zij kunnen studeren en niet 

gedwongen in de seksindustrie terechtkomen.  
 

Vriendenkring Fatima 
Center is een vzw die 

een 5-tal projecten van 
de zusters van de 

Goede Herder steunt in 
Thailand.  

 
De Vriendenkring 

Fatima Center steunt 

deze projecten door 
een gedeelte van het 

handwerk en artisa-
naat dat in deze 

projecten gemaakt 
wordt te verkopen. Zo 

blijven we jaar na jaar 
bijdragen aan de 

continuïteit van de 

projecten én geven we 
de meisjes en vrouwen 

die deze producten 
maken een positiever 

zelfbeeld. 
 

Daarnaast werken we 
samen aan concrete 

kleinschalige projecten 

om de werking van de 
centra te verbeteren 

zoals uitrusting voor de 
praktijkklassen en gaan 

we langdurige engage-
menten aan door te 

voorzien in de lonen 
van leerkrachten. 

 

Sinds 2011 willen we 
met deze kerstkaarten-

actie een vervolg geven 
aan het jarenlange 

initiatief van de 
Stichting Fountain of 
Life in Nederland voor 

deze projecten.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerstkaarten Regina Center  
 

Net als vorig jaar hebben we een selectie gemaakt van geborduurde kerstkaarten en handsnijwerk uit papier 
gemaakt in het Regina Center. Zoals ieder jaar, is de selectie ook dit keer een mix van de kaarten die de vorige 
jaren in onze folder stonden.  
 

Belangrijk om weten: alle kaarten zijn 10 x 15 cm, zjn voorzien van een omslag en kunnen als genormaliseerde 
zending verstuurd worden. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Het Regina Center 

bestaat al bijna 40 jaar. 
De voorbije jaren hebben 

de vrouwen die er vroeger 
opleidingen volgden, 

naast het handwerk ook 

het beheer van het atelier 
volledig overgenomen. Ze 

nemen als groep alle 
bedrijfsbeslissingen. 

Wanneer jonge moeders in hun gezin voor een aanvullend inkomen kunnen zorgen, blijft er geld over 

om de kinderen naar school te laten gaan. Door de vakopleidingen en dit werk kunnen de vrouwen 
de vicieuze cirkel van armoede, analfabetisme, prostitutie en ziekte  doorbreken.  
 

Hun werking is voor een deel afhankelijk van de afzet van de producten om blijvend 
werkgelegenheid te bieden en nieuwe vrouwen op te leiden. De projecten omvatten veel meer dan 

het maken van kaarten. Er is een melkprogramma, gezondheidsvoorlichting, landbouwprojecten ... 
 

Meer informatie over de projecten in Nong Khai en omgeving kan u vinden op onze website 
www.fatimafair.be. Daar vindt u ook informatie over de andere projecten die we steunen in 

Thailand: Fatima Center in Bangkok, Fountain of Life in Pattaya, Wildflower Home in Chiang Mai en 

Youth Center in Chiang Rai.  

http://www.fatimafair.be/


Deze actie wordt georganiseerd door de afdeling Schoten van de Vriendenkring Fatima Center vzw in België. 
 

V.U. Wouter Vanneuville, Borkelstraat 39/1, B-2900 Schoten 
info@fatimafair.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellen 
 

Bij deze brochure vindt u een bestelbon. Kaarten kosten EUR 2,50 per stuk. Voor iedere kaart die u 

bestelt, geeft u ook aan hoeveel exemplaren u wenst. Het nummer op de bestelbon komt overeen met 

dat onder de afbeelding. Uiteraard kunt u ons ook een e-mail sturen met dezelfde informatie op 
info@fatimafair.be. Kaarten die voor 10 november besteld worden ontvangt u ruim voor Kerstmis thuis. 

Vanaf 25 euro zijn de verzendkosten gratis. Kleinere bestellingen kunnen ook, maar dan moeten wij 
helaas EUR 3,00 verzendkosten aanrekenen.  
 

We verzoeken u pas te betalen na ontvangst van de kaarten; een overschrijving wordt bij ingesloten.  
 

Meer weten over onze organisatie? 
 

Naast deze kerstkaarten hebben we nog een veel ruimer assortiment aan wenskaarten: 

zowel eindejaarskaarten als kaarten voor andere gelegenheden.  

 
Op onze website www.fatimafair.be vindt u naast informatie over 

de projecten ook een overzicht van het handwerk en artisanaat, 
gemaakt in de ateliers van de verschillende projecten. Klik hiervoor op 

de link ‘shop online’. Het aanbod is te groot om op te noemen, maar 
omvat naast kaarten ook aardewerk, babyspullen, poppen, 

peuterboeken, stoffen en houten speelgoed, kerstversiering, wellness 

en decoratie items, juwelen, sjaals, huishoud-spullen, 
boodschappentassen en rugzakken. Alle producten die wij verkopen 

worden in Thailand gemaakt. 
 

Niet alle producten staan op onze website. Vaak hebben we immers 

maar één of enkele stuks beschikbaar. Gelukkig kunnen we in 2022 
onze 22e een Kerst- en Geschenkenbeurzen organiseren: op 

zaterdag 12 en zondag 13 november kunnen we in Schilde opnieuw 
ons ganse assortiment uitstallen. Voor onze andere activiteiten 

verwijzen we naar de kalender onder ‘activiteiten’ op onze website.  
 

Voor alle bijkomende vragen kan u ook steeds terecht op 

info@fatimafair.be.  

Vriendenkring Fatima Center vzw 
Baron Delbekelaan 30 

B-2970 Schilde 
 

www.fatimacenter.be 
 
 

IBAN: BE38 8601 0163 5972 

BIC: SPAABE22 
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