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MENNO'S DROOMDAG 2019

Een  heerl i jk  zonnetje  maakte  op  18  mei,  van  onze  zesde

Menno ’s  droomdag  weer  een  prachtige  edit ie .  

Bi jna  600  ontbi j ters  genoten  van  een  heerl i jk  ontbi j t .

Tegen  de  middag  l iet  het  zonnetjes  zich  van  haar  beste

kant  zien  en  konden  de  kinderen  genieten  op  de

draaimolen,  springkastelen,  Vlaamse  kermis,  . . .

In  de  late  namiddag  waren  er  l ive  optredens

van  ondermeer  Tracks  and  Trains.  

Outback  sloot  de  dag  af  met  een  geweldige

performance!

Vol ledig  volgens  het  draaiboek  van  Menno.  

We  zagen  tevreden  mensen,  lachende  gezichten,  kindjes

met  pret -oogjes,  ontspannende  ouders  en  grootouders….  

We  zagen  Menno ’s  Droom!  

 

Dank  je  wel  Menno,  voor  jouw  droom.

Dank  je  wel  aan  iedereen  die  erbi j  was!

Dank  je  wel  voor  zoveel  vr i jwi l l igers  aan  het  werk!Anekdote
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Noteer alvast in je agenda: zaterdag 16 mei 2020 voor onze

7e Menno’s Droomdag!!

Maatjes  &  champagne



KADOOTJE VOOR MEESTER OF JUF?

Onze creatieve vrijwilligers zitten niet stil. Er zijn weer enkele nieuwe artikelen, exclusief

gemaakt voor Menno’s Droom, waarmee je onze vzw een extra steuntje geeft.

Het einde van het schooljaar is in zicht. Bedank je juf of meester met een gepersonaliseerde

handdoek, een pennenzak, een boterhamhoesje,  een tissuebox, of een warmtekussentje.

 

Te verkrijgen via www.mennos-droom.be/webshop

 ACTIES

De leerlingen van klas 2BD
van i-Mas Stevoort verkochten

zelf beschilderde mokken
met paaseitjes. De opbrengst

van 114 euro schonken ze aan
Menno's droom.

Op maandag 4 mei  dansten
ze bij Move-it maar liefst 522

euro bij elkaar tijdens de
benefiet Zumba for Menno's

droom. Een heel grote dank je
wel allemaal voor jullie
deelname en bijdrage.
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MAATJES  EN  CHAMPAGNE

I s s u e  0 6

ANNEKDOTE

 
En dan ontvingen we een

mailtje van een mama

welk onlangs met haar

gezin bij ons op vakantie

kwam. 

Deze anekdote delen we

graag met jullie! Hiervoor

doen we het!

"Het was echt een zalig

week voor ons ! We

hebben prachtige

mensen leren kennen en

allemaal dank zij jullie.

Imran zei: mama ik ga op

school over menno 's

droom vertellen zodat

iedereen het weet of is

het eigenlijk menno's

geheim?

Mijn antwoord was

meteen: schat spread the

word !!!!!!! Iedereen moet

het weten dan kunnen ze

nog heel veel kindjes blij

maken."

Schat, spread
the word!!

Iedereen moet
het weten
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VRIJWILLIGERS

Een team van gemotiveerde vrijwilligers zet zich  in voor de verwezenlijking van ons doel:

een onvergetelijke verwenvakantie aanbieden aan kinderen met kanker en hun gezin.

Ze dragen hun steentje bij om samen met ons team de handen uit de mouwen te steken tijdens

evenementen, tijdens één van onze vakanties of voor een administratieve taak. 

 

Wilt u hieraan meewerken? Fantastisch!

 

Momenteel zijn we op zoek naar:

- Vakantiefotograaf

- Animator

 

Bekijk onze vacatures op: 

https://www.giveaday.be/nl-be/organisatie/menno%2527s%2Bdroom
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Menno's droom organiseert vakanties voor gezinnen met een kind met kanker dat in

behandeling is of maximaal 2 jaar uit behandeling.

 

Voor kinderen die even aan iets anders willen denken dan hun ‘ziek zijn’

Voor broertjes, zusjes die samen willen spelen, lachen, verrast worden. 

Voor ouders die er even onbezorgd tussenuit willen zijn. 

Voor gezinnen die samen even alles vergeten, verwend worden en vooral …

ontspannen."

Ons project:


