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We zitten al verschillende maanden "in bubbels". Hoe
langer het duurt, hoe moeilijker het wordt.
Maar we mogen niet opgeven! Na regen komt altijd
zonneschijn! Samen geraken we er door!
Voor de VZW heeft dit ook zo zijn gevolgen. Onze
Menno's droomdag van 16 mei 2020 hebben we
noodgedwongen moeten annuleren. (p2). Ook onze
geplande Italiaanse eetdag kon niet plaatsvinden.
Maar ook hier zonneschijn...onze vrijwillige naaisters
hebben maar liefst meer dan 1300 mondmaskers
genaaid voor de zorgsector! (p3)
Nog meer zonneschijn ontvingen we van onze trouwe
sponsors: ze blijven onze werking steunen, ondanks de
annulatie van deze Menno's droomdag (p3).
Ook op de organisatie van onze vakanties (p4) en onze
toekomstige geplande activiteiten (p4) heeft Corona
zijn impact.
Hou het gezond en virusvrij (voor jou en je naasten)!
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CANCELLED
Het stond in het rood in onze agenda:
Menno's droomdag 2020.We keken er
samen met jullie enorm naar uit...maar
het corona-virus besliste er anders
over....Het zou onverantwoord zijn
geweest om Menno's droomdag, waarop
veel mensen aanwezig zijn, op de
kalender te houden. Extra
voorzichtigheid, ook na de coronapiek, is
nodig.We hebben samen met de stad
Hasselt gekeken naar alternatieven: een
ontbijt aan huis laten leveren, ontbijt
afhalen,... maar helaas lieten de
maatregelen niet toe om dit te
organiseren.
Hoopvol kijken we alvast uit naar onze
editie van 2021! Noteer alvast in jullie
agenda: zaterdag 29 mei 2021!.
Duimen jullie mee?

DANK JE WEL SPONSORS
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MONDMASKERS
Meer dan 1000 mondmaskers hebben

MENNO'S DROOM
KROKUSVAKANTIE

onze enthousiaste vrijwillige naaisters
gemaakt.
Om de mensen in de zorg veilig te kunnen laten werken.
Om u en uw familie de nodige bescherming te geven.
Om een kind met kanker op vakantie te kunnen laten gaan.
Want de opbrengst van de verkoop van deze mondmaskers
ging integraal naar de werking van onze VZW.
Dank je wel!

ITALIAANSE EETDAG: CANCELLED!
Zondag 11 oktober 2020 zouden we weer smikkelen en smullen
tijdens onze 5e Italiaanse eetdag in Lozen.
Maar helaas zijn we in deze onzekere tijden genoodzaakt
geweest om deze dag te annuleren.
We vinden het enorm spijtig!
Maar we hopen jullie opnieuw te mogen
verwelkomen in 2021!

STEUN ONS TIJDENS CORONA!
Ook vanuit je kot kan je Menno's droom steunen!
Samen kunnen we veel bereiken.
Doe je online aankopen via Trooper
en steun Menno's droom zonder dat het jou iets kost.
Wist je dat je door aan te kopen bij een webshop, dankzij Trooper,
ook Menno's droom financieel kan steunen? Ga voor je online
aankopen voortaan via www.trooper.be/mennosdroom
Trooper heeft met veel webshops (gaande van bol.com,
booking.com, collect and go en noem maar op) immers een
overeenkomst afgesloten waar, voor elke aankoop, een percentage
of vastgelegd bedrag terugstroomt naar Menno's droom.
Op deze manier kan je je steentje bijdragen, zonder dat het je zelf
iets kost. Zo krijgt Menno's droom extra financiële middelen.
September 2019

Issue 06

Menno's droomkrant | pag 03

ACTIES/GIFTEN
We mochten een geweldige mooie gift ontvangen van End of Silence (DE alternatieve fuif van
Lozen en omstreken!). Dank je wel hiervoor!! Jullie zijn toppers!!!

SINTERKLAAS
Wij hebben van Sinterklaas terug de vraag gekregen
of we willen helpen met de verdeling van de heerlijke
Sinterklaas speculoos-en chocoladepakketten .
Uiteraard wilt Menno’s Droom vzw met heel veel plezier
Sinterklaas en zijn pieten helpen!
We hebben weer 4 heerlijke pakketjes voor jullie
samengesteld met daarin de heerlijkste chocolade en speculoos!
Bestellen kan tot 9 november op https://bestellen.mennos-droom.be/

IJSTAARTEN
Wil jj het ook thuis in jullie “bubbel het lekker😉 gezellig maken?
Om nog meer sfeer en gezelligheid te creëren bieden wij u onze
overheerlijke kerst-ijsstronk aan
Handgemaakte kerststronk vervaardigd
in vanille-mokka OF vanille-chocolade roomijs
Inhoud : 1600 ml (voor 12 personen)
Verpakking : buche-patisseriedoos
Prijs : 15,00 €
Bestellen kan tot 7 december op https://bestellen.mennos-droom.be/kerstactie-2020/

Ons project:
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."
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