Handvest van de onthaalfamilies
Onderhavig handvest is een echte overeenkomst waarbij de Internationale Vereniging de “Keten van
Hoop” – la “Chaîne de l’Espoir” (hierna “de KVH”) en de personen (hierna de “onthaalfamilie”) die de
kinderen die hen toevertrouwd worden ten laste nemen, de verbintenis aangaan de hiernavolgende
principes en regels te eerbiedigen.
(1)

In overeenstemming met het maatschappelijk doel van de KVH – artikel 3 van de statuten – is het
enig doel van het verblijf van de in België onthaalde kinderen hen de nodige medische zorgen te
verstrekken, zorgen waarvan ze in hun land van oorsprong niet kunnen genieten; de akkoorden van
de KVH met de buitenlandse overheden voorzien verplichtend de terugkeer van de kinderen zodra de
medische toestand het toelaat.
De KVH is vertegenwoordigd door elk lid van haar raad van bestuur en/of van haar directie.
De onthaalfamilie is vertegenwoordigd door
De Heer en Mevrouw …………………………………………………………………………
Adres :

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Telefoon nr :
Gsm nr.

…………………………….

Mevrouw ……………………………………. Mijnheer ……………………..……….

E-mail adres : ………………………………………………………………………………….

Het volgende wordt overeengekomen ten einde elk verband te regelen tussen de KVH en de
onthaalfamilie betreffende het kind …………………………………………………………… tijdens zijn
verblijf in België.
De onthaalperiode is voorzien van

……………………………….tot…………………………………;

In het geval deze periode moet gewijzigd worden, zullen de KVH en de onthaalfamilie overleg plegen.

(1) Statuten
Artikel 3. De vereniging beoogt geen enkel winstbejag en heeft tot doel hulp te verlenen aan ontwikkelingslanden. In dit
verband zijn haar doelstellingen :
de kinderen met ernstige ziektes te behandelen waarvoor de behandeling een speciale technologie nodig heeft die niet
in de ontwikkelingslanden beschikbaar is;
ervoor te zorgen dat bekwame elementen, hetzij in België hetzij in hun land, een medische of chirurgenopleiding krijgen
voor ziektes die in hun land nog niet behandeld kunnen worden ;
in de mate van het mogelijke bij te dragen tot de nodige technische uitrusting van lokale groepen zodra deze de nodige
bekwaamheid hebben verworven;
te helpen bij de herstelling of de oprichting en de goede werking van gespecialiseerde ziekenhuizen;
akties op touw te zetten om de publieke opinie gevoelig te maken voor het lot van zieke, verlaten of ontredderde
kinderen, vooral in de derdewereldlanden;
zieke kinderen, die medisch niet geholpen kunnen worden in hun eigen land, naar België te laten komen;
het nodige te ondernemen om financieel in staat te zijn de doelstellingen van de “Keten van Hoop België – Chaîne de
l’Espoir Belgique” waar te maken.
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De verbintenissen van de onthaalfamilie :
Artikel 1
De onthaalfamilie verbindt zich er hoofdzakelijk toe
op vrijwillige basis het kind te onthalen gedurende de periode die nodig is voor de medische
zorgen in België;
het kind te herbergen en het moreel en affectief ten laste te nemen vanaf zijn aankomst in
België;
alle beschermende maatregelen te nemen in geval van hoogdringendheid;
de aanwezigheid van een verantwoordelijke volwassene naast het kind te waarborgen, 24 uur
op 24;
te beschikken over een vervoermiddel;
te beschikken over een draagbare telefoon en permanent bereikbaar te zijn;
gedekt te zijn door een familiale BA verzekeringspolis en de verzekeraar op de hoogte te
brengen van de aanwezigheid in de familie van het onthaalde kind.
In deze context verbindt de onthaalfamilie zich ertoe
aan de KVH een bewijs van goed zedelijk gedrag te bezorgen voor de volwassen persoon die
verantwoordelijk is voor het kind;
het kind in te schrijven bij het bureau van zijn gemeentebestuur;
het kind te brengen naar de raadplegingen, de laboratoriumonderzoeken en de hospitalisaties
die nodig geacht worden door de door de KVH aangestelde verantwoordelijke geneesheren;
de opvolging te waarborgen van de geneeskundige behandelingen die de
gezondheidstoestand van het kind vereist;
geen enkel initiatief te nemen van medische of paramedische aard, behalve in geval van
hoogdringendheid, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toelating van de verantwoordelijke
geneesheren aangeduid door de KVH.
Artikel 2.
In het raam van de bescherming van het privéleven en van het medisch geheim, verbindt de
onthaalfamilie zich ertoe het kind niet bloot te stellen aan de sollicitaties van de media en, onder meer,
geen enkele verklaring af te leggen voor de pers zonder de uitdrukkelijke toelating van de KVH; alsook
het kind niet te vermelden, onder welke vorm dan ook (tekst, beeld, foto), op internet of op elk ander
medium.
Artikel 3.
De onthaalfamilie verbindt zich ertoe de KVH op de hoogte te brengen van ieder incident (ongeval,
ontvoering, ziekte, hospitalisatie, misdadige feiten) dat het kind treft, na alle nodige
beschermingsmaatregelen te hebben genomen die de toestand vereist.
Artikel 4.
De onthaalfamilie verbindt zich ertoe in geen enkel geval het kind aan een derde toe te vertrouwen,
onder meer aan een lid van zijn biologische familie, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toelating
van de KVH.
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Artikel 5.
De onthaalfamilie verbindt zich ertoe regelmatig aan de KVH alle informatie over de evolutie van het
kind mede te delen.
Artikel 6.
In het raam van de voorlichtingscampagnes van de KVH verbindt de onthaalfamilie zich ertoe mede te
werken aan de acties of de evenementen bij de welke de aanwezigheid van het kind gewenst is door
de KVH.
Artikel 7.
De onthaalfamilie verbindt zich ertoe geen contacten of informatie-uitwisseling te hebben met de
biologische familie tenzij zij uitdrukkelijk door de KVH toegelaten zijn.
Bij gebrek aan dergelijke voorafgaande toelating, ziet de Keten van Hoop af van elke
verantwoordelijkheid voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit deze contacten of informatieuitwisselingen. Mocht de onthaalfamilie druk ondervinden vanwege wie dan ook zou proberen het
verblijf van het kind in België ten onrechte te verlengen, zal de onthaalfamilie de KVH hierover
onmiddellijk inlichten
Artikel 8.
De onthaalfamilie verbindt zich ertoe in geen enkel geval enige procedure in te dienen tot adoptie van
het kind, tot delegatie van het ouderlijk gezag, tot recht op onthaal of hoederecht van het kind dat haar
door de KVH werd toevertrouwd, alsook geen enkele stap te ondernemen ten einde onterecht het
verblijf van het kind te verlengen ;
De onthaalfamilie verbiedt zich in het bijzonder enig contact te hebben met de belgische of
buitenlandse overheden betreffende het verblijf van het kind in Belgie, zonder voorafgaand
uitdrukkelijke akkoord van de KVH.

De verbintenissen van de Keten van Hoop
Artikel 1
De KVH Is verantwoordelijk voor het kind tijdens zijn verblijf in België en dit zowel tegenover de
biologische familie als tegenover de overheden. De KVH mag in die hoedanigheid op elk ogenblik
beslissen het kind te onttrekken aan de onthaalfamilie aan wie het werd toevertrouwd – indien de
onthaalfamilie de artikels opgenomen in dit handvest niet naleeft.
Artikel 2
De KVH bepaalt als enige de medische objectieven betreffende het kind en neemt er de
verantwoordelijkheid van, ondermeer tegenover de biologische familie die zij regelmatig inlicht.
Artikel 3
De KVH onderschrijft een verzekeringspolis om de risico’s te verzekeren die niet gedekt zijn door de
familiale BA verzekeringspolis van de onthaalfamilie.
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Artikel 4
De KVH neemt ten laste :
De vervoerkosten, heen en terug, tussen het land van herkomst van het kind en België;
De administratieve kosten van het kind;
De medische, chirurgische en farmaceutische kosten van het kind.
Artikel 5
De KVH verbindt zich ertoe volgende informatie en inlichtingen aan de onthaalfamilie te verstrekken:
voor zover gekend, de algemene informatie over het kind (land van herkomst, broers en
zussen, godsdienst…)
de gegevens die nodig zijn voor het ten laste nemen van het kind (ziekte, behandeling, dieet,
…) dit binnen de perken van het medisch geheim dat de voor het kind verantwoordelijke
artsen moeten eerbiedigen;
de te verwachten duur van het verblijf in België;
de lijst van de administratieve en medische verantwoordelijken die moeten gecontacteerd
worden in geval van problemen.
Artikel 6
De KVH verbindt zich ertoe bij de biologische familie de anonimiteit van de onthaalfamilie te
beschermen.
Artikel 7
De terugkeer van het kind in zijn familie van oorsprong wordt door de KVH beslist van zodra deze
oordeelt dat de gezondheidstoestand van het kind het toelaat. De KVH licht de onthaalfamilie hiervan
in zodra de beslissing genomen is. De KVH verplicht zich daarna aan de onthaalfamilie nieuws over
het kind te geven, in de mate van het mogelijke.
Artikel 8
De KVH verbindt zich ertoe alle kosten en alle formaliteiten ten laste te nemen ingeval van ongeluk of
het overlijden van het kind tijdens zijn verblijf in België.
De handtekening laten voorafgaan met de geschreven melding “gelezen en goedgekeurd”.

Opgesteld in twee originele exemplaren. Elke partij erkent zijn exemplaar ontvangen te hebben.
Gedaan te ……………………………

Gedaan te ………………….

Voor de Keten van Hoop

De onthaalfamilie

Naam, voornaam en hoedanigheid

Naam en voornaam (Heer en Mevrouw)
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