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Welkom in de wereld van Chai Lifeline Antwerpen waar onze geliefde vrijwilligers trachten tranen om te 
zetten in een glimlach en wanhoop in opbeuring. Onze organisatie is gericht naar gezinnen met langdurig 
of chronisch zieke kinderen en gezinnen waar ouders van jonge kinderen door ziekte niet in staat zijn om 

voor hun kinderen te zorgen. Pediatrische ziektes brengen een koffervol uitdagingen met zich mee. De stress, 
pijn en verdriet zijn genoeg om zelfs de sterkste onder ons te verbrijzelen. Onze missie in Chai Lifeline is om 
gelegenheden voor vreugde en geluk te creëren die levenslang herinnerd zullen worden. Ons team werkt on-

ophoudelijk om kinderen die ziek zijn in de eerste plaats als kinderen te behandelen. Zij hebben het recht op 
een zo normaal mogelijk kindertijd, met kansen op vriendschap, spel en plezier. De naaste familieleden, zoals 

broers en zussen zijn in Chai Lifeline even belangrijk, aangezien hun lijden niet onderschat mag worden. 
Chai Lifeline weet dat het welzijn van het gezin een positief effect heeft op het welzijn van zieke kinderen. 

en kijk op onze diensten:
Familie steun: Chai Lifeline stelt voor elke 
familie een ‘Family Manager’ verantwoordelijk 
om inzicht te krijgen op de familiale situatie, 

en om als tussenpersoon tussen de vertegenwoordigers 
en de familie te bemiddelen.
Big Brothers en Big Sisters: Chai Lifeline is fier op 
hun enthousiaste team van jongens en meisjes die het 
leven van de patiëntjes opfleuren door hen te leren 
kennen, plezierige activiteiten te bedenken, en hen 
een overvloed aan aandacht schenken.
Vrijwilligerstraining: De Chai Lifeline team bestaat uit 
geselecteerde vrijwilligers die alvorens kennismaking 
met hun Little Brother of Little Sister aan een training 
moeten voldoen. Onze medewerkers streven om de 
volontairs bewust te maken over het belang van hun 
werk, de gevoeligheid ervan en de nood aan vertrou-
welijkheid. Pas wanneer ze de missie van Chai Lifeline 
hebben geïntegreerd en hun onzekerheden hebben be-
sproken, worden ze het werkveld ingestuurd.
Heel het jaar door worden speciale gelegenheden met 
de Chai Lifeline familie gevierd. De kinderen wachten 
met veel ongeduld op de jaarlijkse viering van Cha-
nukah en Poerim, de uitstap naar Bobbejaanland, een 
dagje uit naar de bowling en natuurlijk naar de viering 
van hun verjaardag. 
Studiebegeleiding en educatieve assistentie: De Chai 
Lifeline team breidt zijn activiteiten uit en zorgt voor 
het ondersteunen van de opleiding voor kinderen 
die door ziekte langdurig afwezig zijn op school. Dit 
neemt de vorm van bijlessen, extra hulp met huiswerk 
of zelfs technologische aspecten aan om via de com-
puter de les op school te kunnen volgen.

E

“Steungroepen en Shabbatons: Onze 
unieke steungroepen bieden de moe-

ders van zieke kinderen zowel als moe-
ders die het verlies van een kind heb-
ben meegemaakt de kans om even aan 
de realiteit te ontsnappen door in een 
aangename setting sociale contacten 

te kunnen leggen. Jaarlijks verwennen 
we onze mama’s met een volwaardige 

spa-avond en nog veel meer.”
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Bezoek aan ziekenhuizen en vermaak: Verblijven in 
het ziekenhuis is voor kinderen enorm vervelend en 
angstig. Onze bezoekers zorgen ervoor dat de kin-
deren niet vergeten zijn en de tijd sneller voorbij 
gaat. Chai Lifeline schenkt regelmatig speelgoed aan 
kinderziekenhuizen wat alle pediatrische patiëntjes 
deugd doet. Steungroepen en Shabbatons: Onze 
unieke steungroepen bieden de moeders van zieke 
kinderen zowel als moeders die het verlies van een 
kind hebben meegemaakt de kans om even aan de re-
aliteit te ontsnappen door in een aangename setting 
sociale contacten te kunnen leggen. Jaarlijks verwen-
nen we onze mama’s met een volwaardige spa-avond 
en nog veel meer.
Crisis interventie team voor trauma, verlies op school 
en kamp: Chai lifeline is voorzien van een professio-
neel team van mannen en vrouwen die ingrijpen in 
geval van crisis. Ze zijn dag en nacht bereikbaar en 
werken onder leiding van de vermaarde Rabbi Klar 
van Project Chai America.

Camp Simcha: het hoogtepunt van Chai Lifeline waar-
bij we kinderen een onvergetelijke ervaring kunnen 
geven. Camp Simcha is een buitengewoonlijk kamp 
waar ernstig zieke kinderen en tieners twee weken 
lang non-stop zich verlustigen in pret. Een persoon-
lijke begeleider is voorzien voor elk van onze kampers. 

Onze geliefde ouders weten dat hun kinderen in ver-
trouwde handen zijn en dat het medisch personeel 
ter plaatse hun kinderen weet te verzorgen.
Ook de bredere Antwerpse gemeenschap wordt door 
Chai Lifeline in de veren gezet. Het is voor ons een 
genoegen om onze bike-a-ton en walk-a-ton voor 
onze dankbare deelnemers te coördineren.
Chai Lifeline’s volgende doelstelling is om een cen-
trum op te stichten om onze gezinnen beter te kun-
nen dienen. Deze zal functioneren als centrum voor 
training, besprekingen, feestjes en naschoolse acti-
viteiten. De vrijwilligers hebben de vrijheid om hun 
Little Brother of Sister daartoe te brengen en hen te 
verwennen met een lichte snack en een ruime keuze 
aan spelletjes en activiteiten.
Chai Lifeline staat open voor alle leden van onze ge-
meenschap en we streven om in samenwerking met 
de gemeenschap onze diensten te kunnen verder-
zetten. Elke bijdrage, groot of klein, verrijkt het leven 
van onze dierbare kinderen en biedt hen de kans op 
geluk en plezier, sereniteit en vriendschap. 

Voor meer informatie over Chai Lifeline:
Tel: 0495-198-100
Email: chailifeline.org/antwerp


