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MENNO'S DROOM VAKANTIE
Tijdens de derde week van juli mochten we weer enkele
prachtige gezinnen ontvangen tijdens onze Menno's
droom zomervakantie.
Een heerlijk zonnetje maakte er samen met alle
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Acties en giften
Page 02
Italiaanse eetdag
Page 03
Facebook-post
Page 03
Sanicole Airshow
Page 04

heerlijk konden ontspannen tijdens een deugddoende
voetmassage.
Een bingonamiddag, genieten van een spannend
bedverhaal,... het stond allemaal op het programma.
Maar we gingen ook op uitstap. We maakten een ritje
met de huifkar en brachten een bezoekje aan Plosaland
Indoor Hasselt.
Top-fotografen legden de mooiste momenten vast. Een
tastbare herinnering aan deze deugddoende vakantie.
Deze vakanties konden we niet organiseren zonder de
blijvende inzet van onze onvermoeibare vrijwilligers en
de niet aflatende steun van onze sponsors en
donateurs.
Daarom een dikke merci aan allen!
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BEN JIJ DIE ENE DIE NOG NIET MEETROOPT?
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.
Zo kan je nu een GRATIS abonnement op HLN nemen , dat automatisch gestopt wordt na één
maand, en je doneert sowieso 3,94 euro aan Menno's droom.
Ga naar www.trooper.be/hln en vraag je gratis abonnement aan.
Dus als 100 symphatisanten een gratis abonnement nemen, verdient Menno's droom 394
euro! Hoe cool is dat!

www.trooper.be/mennosdroom

ACTIES
De laatste week voor
Kerstmis wordt weer de
warmste week van het
jaar! Heb jij je actie voor
Menno's droom al
geregistreerd?
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ITALIAANSE EETDAG 6/10

FACEBOOK POST
En dan lezen we dit op
facebook ❤❤ Hier doen we het
voor!
Kanjer Inoa is bij Vakantieverblijf
De Dielis.19
juli · Hamont · Gisteren kregen
we op onze Menno's
droom vakantie bezoek van
topfotografen. We kregen al
een sneak peak van de eerste
foto’s ❤❤❤Vandaag sluiten we
de vakantie week af. Valiezen
terug ingeladen, maar we gaan
nog een dagje verder naar
gaiazoo.We hebben genoten
van onze kanjer zo te zien
genieten die Menno, wat een
fantastische Kanjer met een
mooie droom, hopelijk kan hij
van op zijn plaatsje mee
genieten van wat zijn ouders en
vele vrijwilligers
verwezenlijken Nog even
genieten en maandag zijn we er
weer voor een bloedcontrole,
hopelijk heeft die vakantie ook
goed gedaan voor haar
bloed
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SANICOLE AIRSHOW
WOW, wat een hoogvlieger op de Sanicole Airshow!!
Een team van gemotiveerde vrijwilligers zette zich op vrijdag 13 en zondag 15 september
belangeloos in voor onze vereniging tijdens de 41e Internationale Sanicole Airshow.
Tijdens dit prachtig zonnig weekend mochten we onze VZW onder de aandacht brengen van
40.000 bezoekers! We maakten kennis met een geweldige Sanicole-familie, welke het hart op de
juiste plaats draagt.
Op het einde van de avond mochten we een prachtige cheque van maar liefst 10.000 euro in
ontvangst nemen!
10.000 keer bedankt aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen: de voltallige Sanicole
organisatie, alle vrijwilligers en iedereen die erbij was op dit geweldig weekend.

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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