
Beste Chirojongens, ouders, oud-leiding en iedereen die begaan is met onze Chiro, 

 

Na het spijtige nieuws van zondag 25 oktober hebben wij al van heel veel mensen reacties van steun 

ontvangen. We bedanken iedereen (bedrijven, verenigingen en sympathisanten) enorm hard. Dat 

geeft ons goede moed om terug van start te gaan met onze geweldige Chiro. 

Om misverstanden te vermijden geven we hier kort een overzicht van de gebeurtenissen. Volgens de 

brandweer en de politie gaat het om onopzettelijke brandstichting door spelende kinderen. De brand 

is buiten de gebouwen ontstaan, aan de oude zetels die achter de lokalen waren opgestapeld. De 

brand is daarna overgeslagen op de gebouwen. De brandweer is meteen verwittigd maar de 

gebouwen waren jammer genoeg niet meer te redden. Het was op dat moment geen Chiro vanwege 

het leidingsweekend. Niemand raakte gewond.  

Nu is er werk voor de mensen van de verzekering om dit verder af te handelen.  

Deze gebeurtenissen hebben bij ons en onze leden een zware indruk achter gelaten. Bij het in 

vlammen zien opgaan van onze lokalen kwamen bij iedereen gevoelens van verdriet, boosheid en 

machteloosheid naar boven. Gevoelens die nog wel een tijdje zullen nazinderen en waar wij zeker in 

de werking de komende tijd aandacht aan zullen besteden.  

We willen ons niet door negatieve gevoelens laten leiden of ze uitwerken op de kinderen in kwestie. 

Daarmee komen we geen stap vooruit en veroorzaken we enkel meer leed. Als Chiro willen we kijken 

naar de toekomst en er zo snel mogelijk terug staan met een toffe Chirowerking en prachtige 

gebouwen.  

We hebben alles uit de kast gehaald om zondag 1 november al Chiro te geven. De Chiro zal dan ook 

doorgaan vanaf 14u op GBS De Mozaïek. Je kan binnenkomen langs de grote poort. Aan het begin 

van de namiddag zullen we even stilstaan bij wat er is gebeurd. Chiro Nationaal zal ons hierin 

bijstaan. Ouders die vragen hebben kunnen dan ook aansluiten. 

Er wordt hard gewerkt om op de vele hulpaanbiedingen te reageren en ze onder één noemer samen 

te krijgen. Voor de laatste info en stand van zaken kan je steeds terecht op onze website 

(www.chirohumbeek.be/jongens) of op onze facebook 

(https://www.facebook.com/chirojongenshumbeek/?fref=ts ). Ouders van kinderen die ingeschreven 

zijn voor het werkjaar 2015-2016 worden op de hoogte gehouden via mail. Inschrijvingen zijn nog 

altijd via de site. Gelieve de inschrijvingen in alle commotie niet vergeten. 

Heel veel groetjes en tot zondag, 

Chiro Apollo 8 
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