
 

Iedereen  ter  wereld  stond  te  popelen  om  de  deur  te

openen  voor  dit  nieuwe  welgekomen  jaar .

Nieuwe  t i jden,  nieuwe  kansen,  . . .  kortom  een  wereld  in

verandering  staat  op  ons  te  wachten.

Want  2020  was  misschien  wel  een  jaar  om  snel  te

vergeten. . .  we  kregen  2  lockdowns  op  ons  dak,  ons

sociaal  leven   viel  st i l  en  we  leefden  noodgedwongen  in

bubbels .

Ook  Menno 's  droom  kende  een  corona -cris is :  onze

geplande  Menno 's  droom  zomer -  én  herfstvakantie

moesten  geannuleerd  worden.   Maar  ook  onze  Menno 's

droomdag  én  I ta l iaanse  eetdag  vielen  in  het  water .

Maar  we  proberen  voorzicht ig  posit ief  vooruit  te  denken

en  maken  nieuwe  plannen  voor  onze  Menno 's

droomvakanties  in  2021  én  voor  een  coronaproof

alternat ief  voor  onze  Menno 's  droomdag.

Laten  we  er  samen  een  gezond  en  gelukkig  jaar  van

maken!
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INDIVIDUELE GEZINSVAKANTIES
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In  2021  schakelt  Menno 's  droom  gedeeltel i jk

over  naar  individuele  gezinsvakanties.

De  strenge  corona -maatregelen  laten  het

helaas  niet  toe  om  verschi l lende  gezinnen

samen  te  laten  genieten  van  een  vakantie .  

Op  deze  manier  hopen  we  toch  enkele

gezinnen  te  kunnen  laten  genieten  van  een

welverdiende  vakantie .  Uiteraard  gaan  deze

vakanties  door  in  vei l ige  en  hygiënisch

aangepaste  omstandigheden.

Ben  of  ken  je  een  gezin  welk  hiervoor  in

aanmerking  komt?

Contacteer  ons  dan  op:

info@mennos -droom.be

 

MENNO'S DROOMVAKANTIE: FAQ
V o o r  w i e  z i j n  d e z e  M e n n o ' s  d r o o m v a k a n t i e s ?
 

Voor  kinderen  die  in  behandel ing  of  maximaal  2  jaar  uit  behandel ing  zi jn .  

Ti jdens  een  Menno 's  droomvakantie  is  het  hele  gezin  welkom!

W a a r  v i n d e n  d e z e  v a k a n t i e s  p l a a t s ?
 

Onze  vakanties  vinden  plaats  in  de  Limburgse  Kempen.  Onze  vakantieverbl i jven

zi jn  tevens  rolstoeltoegankel i jk .

W a n n e e r  v i n d e n  d e z e  v a k a n t i e s  p l a a t s ?
 

Onze  vakanties  worden  georganiseerd  t i jdens  de  schoolvakanties.  Zo  kunnen  ook

de  broers  en  zussen  mee  genieten.

Hoe  kan  ik  een  gezin  aanmelden?

 
Een  gezin  aanmelden  kan  via  email :  info@mennos -droom.be.

OF  je  kan  contact  opnemen  met  de  sociale -en /of  psychologische  dienst  van  de

kinderoncologieafdel ing   in  het  behandelende  ziekenhuis .  Zi j  verwi jzen  je  graag

door.
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Schenk  een  cadeaubon  waarbi j  de  ontvanger  zel f  kiest

naar  welk  goed  doel  de  donatie  gaat .  

Keuze  uit  meer  dan  200  goede  doelen,  waaronder  Menno 's

droom.   Het  goed  doel  ontvangt  de  

vol ledige  donatie .  Er  worden  geen  

kosten  van  af  gehouden!

Nutt ig  én  origineel !   Verantwoord  en  100% t ransparant .  

Op  chi ldrencancer .be  kunnen  ouders  &  naasten  van  een

kind  met  kanker  én  zorgverleners  het  aanbod  van

act iv i tei ten  en  diensten  van  verschi l lende  organisat ies,  die

zich  inzetten  voor  kinderen  met  kanker ,  raadplegen.

Zo  vinden  ze  er  info  over  vakanties  en  kampen,  steun  op

jur idisch,  logist iek  of  f inancieel  vlak,  

wetenschappel i jk  onderzoek,  

belangenbehart iging,  . . .

Via  www.trooper .be /mennosdroom  kan  je  

ons  grat is  steunen,  wanneer  je  onl ine  shopt.

Trooper  heeft  met  veel  webshops  (gaande  van  bol .com,

booking.com,  col lect  and  go  en  noem  maar  op )  immers  een

overeenkomst  afgesloten  waar,  voor  elke  aankoop,  een

percentage  of  vastgelegd  bedrag  terugstroomt  naar

Menno 's  droom.

WWW.CHILDRENCANCER.BE

VAKANTIEKIEKJES
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TROOPER JIJ AL?

GOODGIFT CADEAUBON

GOEDE VOORNEMENS?
Wil  je  dit  jaar  slanker  worden,  meer  aan  sport  doen,  

 stoppen  met  roken,  een  maand  zonder  alcohol ,  de

dodentocht  uitwandelen, . . .  ?  Je  bent  niet  al leen.  Dit  is

immers  dé  t i jd  van  het  jaar  waarin  veel  mensen  goede

voornemens  maken.

Nog  op  zoek  naar  een  extra  motivator  om  het  vol  te  houden?

Waarom  koppel  je  je  uitdaging  niet  aan  het  project  van

Menno 's  droom?  Youlcee  is  een  platform  dat  je  kosteloos

kan  gebruiken  om  een  uitdaging  aan  te  gaan  en  daarmee

fondsen  te  werven  voor  een  goed  doel .

www.youlcee.com



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."

Hoe  je  het  ook  draait  of  keert ,  kl imaatverandering  is  een  fe i t .  Dat  weten  ze  ook  bi j  Solut -

HR.  Ze  kozen  ervoor  om  dit  jaar  geen  kerstkaarten  te  versturen  om  op  deze  manier  de

papierberg  te  verkleinen.  Het  voorziene  budget  schenken  ze  aan  Menno 's  droom.  Dank  je

wel  hiervoor  Mirei l le  en  team!
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Ons project:

ACTIES/GIFTEN

SOLUT-HR verkleint de papierberg

Ze  verkochten  een  deel  van  hun  speelgoed  (én  de  spul let jes  van  mama  🙃 )  en  schonken  een

deel  van  hun  buit  aan  Menno ’s  droom.  Jawel ,  250  euro!

Dank  je  wel  Wout  en  Lars.  Dankzi j  ju l l ie  inzet  kunnen  we  de  droom  van  Menno  bli jven

verwezenl i jken.

Tweelingbroers met een hart!

Muziek doet wonderen

Na  25  mooie  muzikale  jaren  stopet  het  jongerenkoor  van  Gerda  Leten  uit  Korpsel  met

bestaan.  Ze  hadden  nog  een  mooi  op  hun  rekening  staan  en  wilden  dat  gebruiken  om  enkele

goede  doelen,  waaronder  Menno 's  droom,  te  steunen.  We  ontvingen  een  mooi  bedrag  van

300  euro!  Dank  je  wel  Gerda!

Jo  heeft  een  hobby:  kaart jes  schi lderen.  Die  kaart jes  verstuurt  hi j  in  mensen  hun  naam  v

naar  vr ienden,  famil ie  of  zelfs  naar  onbekenden.  Al  het  geld  dat  hi j  verzamelt  per  100

kaart jes  gaat  naar  een  goed  doel .  En  deze  keer  was  dat  Menno 's  droom!  

Hij  stortte  maar  l iefst  405  euro  op  onze  rekening.

Dank  je  wel  Jo!  En  tussen  ons  gezegd  en  gezwegen. . .het  zi jn  geen  le l i jke  maar  ju ist  heel

mooie  kaart jes!

Jo's lelijke kaartjes

Vrijwilligerswerk loont!
Tamara  is  al  jaren  act ief  binnen  de  werking  van  Menno 's  droom.  Als  teken  van  appreciat ie

voor  haar  werk  schenk  haar  werkgever  KBC  een  mooie  f inanciële  tegemoetkoming  van  1300

euro  aan  Menno 's  droom.  In  deze  moeil i jke  Corona - t i jden  is  dit  meer  dan  welkom!!

Dank  je  wel  Tamara  én  KBC  voor  je  inzet  en  steun!


