
_________________________________________________________________________________ 
Menno’s Droom VZW  
www.mennos-droom.be   info@mennos-droom.be  
Rekeningnummer: BE78 001748210586         Jaargang 1, Nr.1, september 2015  
 
 

 

WELKOM 

Met heel veel trots stellen wij jullie onze eerste “Menno’s droomkrant’ voor. 
In deze krant willen wij jullie 4 x per jaar informeren over de activiteiten van onze vzw.   
 
“Menno’ s droom” is opgericht na het overlijden van Menno, zoontje van Frank en Ann, mede -
bestuursleden van onze vzw.  Op vijf-jarige leeftijd kreeg hij de diagnose: “ lymfoom” 
(lymfeklierkanker). Zes jaar lang heeft hij moedig gestreden.  Spijtig genoeg hebben we op  19 
februari 2014 afscheid van hem moeten nemen.  Net elf jaar geworden. 

 
Het doel van Menno’s droom vzw: 
Blijvend initiatieven nemen ten voordele van kinderen met kanker en hun familie, door het financieel 
ondersteunen van bestaande projecten en door het organiseren van eigen activiteiten  voor deze 
gezinnen. Meer info via: www.mennos-droom.be 

 
 
 

AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

Paaschocolade 2015 
In de aanloop naar Pasen lanceerden we onze actie “Paaschocolade”.  
Maar liefst 250 kg heerlijke chocoladefiguren van Belfine, werden aan democratische prijzen 
verkocht ten voordele van onze vzw.  We mogen hier van een waar succes spreken!  
 
We zijn alle mensen dan ook enorm dankbaar voor hun steun en hopen dat ze heerlijk van  
chocolade hebben kunnen smullen! 
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Kinderoncologie UZ Leuven  smult van Menno’s droom chocolade  
 
Op paasdag hebben we 40 gehospitaliseerde kinderen én 
het verplegend personeel van de afdeling kinderoncologie 
UZ Leuven  kunnen verrassen met een heerlijk paaspakket  
Menno’s droomchocolade.  
 
Het is nooit leuk voor kinderen om op deze kinderfeestdag 
in het ziekenhuis te moeten verblijven. We hopen dan ook 
dat we op deze manier hun verblijf een beetje aangenamer 
hebben kunnen maken. 
 

 

De “Menno’s Droom dag” 2015 
Fotoverslag: http://www.mennos-droom.be/fotos2015/category/1 
Op 23 mei vond onze tweede succesvolle editie van “Menno’s Droom” plaats op het terrein van “TTK 
Herkenrode” in Tuilt - Hasselt. 
 
Tussen 8 en 12 uur kwamen meer dan 600 mensen genieten van een heerlijke Menno’s droom 
ontbijt. In de namiddag zagen we vele lachende kindergezichtjes die zich uitleefden op de 
verschillende springkastelen, een ritje maakten op de draaimolen, knutselden, eendjes vingen, 
blikken wierpen,… Dit alles onder het toeziend oog van onze medewerkers, zodat mama en papa 
heerlijk konden genieten van een hapje en een drankje. 
 
De sportievelingen waagden zich aan een tafeltennis-set tijdens onze tafeltennismarathon of trapten 
hun eigen “smoothie” op onze sappentrapper.  
 
Het avondgedeelte werd op gang getrokken door niemand minder dan ”DJ Little M” alias Michiel 
Vandeweert. Gevolgd door de stevige rock van de jonge gasten van “Deviant Behavior”. Daarna 
werden we meer dan aangenaam verrast door “Cameron”. De avond werd afgesloten door 
“Outback”, die net als vorig jaar iedereen uit zijn bol liet gaan. 
 
We mogen spreken van een meer dan geslaagde editie van de “ Menno’s droom dag” , welke ons 
weer wat extra  centen opbracht  voor de organisatie van onze “Menno’s droom vakanties”. Dank je 
wel aan iedereen die dit mee mogelijk maakte: onze sponsors, vrijwilligers en alle aanwezigen.  
Zonder jullie was dit niet mogelijk!! 

 

Overige acties: 
Er zijn tal van organisaties, verenigingen, individuen, scholen enzovoort die initiatieven ondernemen 
ten voordele van Menno’s droom. 
Omdat ze op één of andere manier ons verhaal gehoord hebben en hierdoor geraakt werden.  
Uiteraard zijn wij hiermee enorm tevreden. 
 
Hieronder enkele van de mooie verhalen: uiteraard dank aan iedereen! 
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Gitte en het Roos Caravanneke …. 

 
In Balen hield Gitte (11 jaar) een  garageverkoop ten voordele 
van Menno’s droom. 
Wegens het warme weer had ze het idee om ook drankjes te 
verkopen in haar “roos caravanneke”. Een heel weekend lang 
engageerde Gitte zich om in haar caravanneke koffie, bier en 
frisdrank te verkopen aan de democratische prijs van 1 euro. 
 
De volledige opbrengst schonk ze aan menno’s droom, 
namelijk 102,75 euro. Samen met de opbrengst van de 
garageverkoop was dit een heel mooi bedrag van 152,75 
euro.  
Een enorme “Dank je wel” vanwege Menno’s droom! 

 
De fooienpot van de Leemskuil in Lozen 
 
Nico en Monique van de cafetaria "de Leemskuil" in Lozen plaatsen een fooienpot, ten voordele van 
Menno's droom, in hun café.  Dit leverde een heel mooi bedrag van 297,28 Euro op!   
Dank je wel Nico en Monique en al hun trouwe klanten. Jullie centen zullen goe d besteed worden! 

 
 
Zaterdag 15 augustus 2015 – Dodentocht 
 
Ook dit jaar waren er weer enkele straffe mensen die de dodentocht gingen 
wandelen ten voordele van Menno’s droom.  
 
Zo is er het team van de “Wacko’s”: Anne, Yolande & Dany stapten de 
dodentocht ten voordele van 3 goede doelen, waaronder “Menno’s droom”.  

 
 
Maar ook Frank (Menno’s papa) stapte de dodentocht uit.  
 
Hij liep de dodentocht niet alleen, hij kreeg het gezelschap 
van twee kameraden Tony en Kris.  
 
Van harte gefeliciteerd aan allen! 
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KOMENDE ACTIVITEITEN 

Zondag 11 oktober 2015 - Italiaanse dag in Lozen (Bocholt) 
 

Op zondag 11 oktober organiseert Menno’s droom een Italiaanse dag in zaal 
“De Leemskuil” te Lozen (Bocholt). Zowel ’s middags als ’s avonds verwennen 
we onze gasten met artisanaal bereide pasta en pizza. Hiervoor doen we 
beroep op enkele lokale koks.  Ook deze keer worden de kinderen niet 
vergeten. Zo is er ondermeer kinderanimatie, knutselstandjes, kindergrime,…   
 
Dus houd deze dag alvast vrij in jullie agenda.  
 
Meer info op www.mennos-droom.be 

 

Eindejaarschocolade 2015 en Paaschocolade 2016 

 
 
Goed nieuws, ook in 2016 zullen we terug een Paaschocolade verkoop houden.  
Kan je zolang niet wachten? Op het einde van het jaar doen we ook nog een “eindejaar chocolade” 
verkoop. Houd onze website en facebook pagina in de gaten! 

 

Ons eigen project: Menno’s droom VAKANTIES 
Wie de confrontatie met een zoon of dochter die kanker heeft moet aangaan roept vaak om rust en 
ontspanning (denk maar aan de lange behandelingsperiode, de organisatie van werk en gezi n, de 
lange onzekerheid, de voortdurende switch tussen ontgoocheling, angst en hoop, de financiële druk, 
de torenhoge zorgen en de slapeloze nachten,…).  
Daarom wil de vzw “Menno’s Droom” onder andere inzetten op de organisatie van korte vakanties 
in eigen streek , die plaatsvinden in een geschikte omgeving met hygiënische en kwaliteitsvolle 
huisvesting en met goede zorgen binnen bereik. 
 
Onze doelstelling is om in de loop van 2016 de eerste gezinnen van een gratis vakantieweek te 
kunnen laten genieten. 
 
Momenteel zijn onze medewerkers verschillende mogelijke vakantieverblijven aan het bezoeken en 
aan het evalueren. Want niet zomaar elk vakantieverblijf is geschikt; het moet rolstoeltoegankelijk, 
hygiënisch en comfortabel zijn. 
 
In onze volgende “Menno’s droomkrant” zullen we jullie zeker verder op de hoogte houden. 
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Zaterdag 21 mei 2016 – 3de editie Menno’s Droom dag (Tuilt (Hasselt)) 
 
Noteer deze datum alvast in jullie agenda!! 

GEZOCHT 

Handige naaisters 
Voor één van onze komende acties zijn we op zoek naar vrijwilligers die 
overweg kunnen met een naaimachine. Ben jij zo iemand? En ben je bereid 
om een paar uurtjes van je vrije tijd te spenderen aan Menno’s droom? Dan 
ben jij de persoon die we zoeken!! 
Geen naaitalent? Maar wil je wel helpen met het knippen van stof?  Ook die 
mensen zoeken we! Stuur ons een berichtje op info@mennos-droom.be en 
wij geven je meer uitleg over deze actie. 

 

Mogelijke vakantieverblijven 
We zijn op zoek naar een leuk vakantiehuis in Limburg voor onze "Menno's droom vakanties". Het 
vakantieverblijf moet rolstoeltoegankelijk, hygiënisch, comfortabel  en liefst niet te duur zijn..., want 
zo kunnen we méér gezinnen op vakantie laten gaan.  
Weet jij nog een leuk verblijf dat aan deze voorwaarden voldoet? Laat het ons zeker weten op 
info@mennos-droom.be 

 

Producten of diensten voor in de verwenpakketten 
 
Daarnaast zijn we op zoek naar activiteiten die deze vakantie voor de 
kinderen en hun familie onvergetelijk maken. We denken hierbij aan de 
organisatie van knutselnamiddagen, een kok aan huis, een 
deugddoende massage, een beautynamiddag, een clown op bezoek,…  
 
Ook zoeken we leuke verwennerijen en kadootjes voor in de 
"verwenpakketten" voor onze gezinnen.  Alle ideeën zijn welkom.  Laat 
het ons dan zeker weten op info@mennos-droom.be 

 

 
Wil je ook een actie ondernemen?   
Bijvoorbeeld wafelverkoop, sponsorloop, quiz, ... of heb je een ander geweldig idee?  
Neem dan contact met ons op, zodat we de actie op onze website kunnen bekendmaken. 

 

ONZE SPONSORS 

Graag willen we een woordje van dank uitspreken naar al onze sponsors van de Menno’s droomdag. 

Dank jullie wel om in ons te geloven! Zonder jullie is het niet mogelijk!   
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In willekeurige volgorde: 
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