Truckfun 6 okt 2018
Het is een feesteditie want we organiseren Truckfun voor de15e keer…Toch wel belangrijk om onze
ontstaansgeschiedenis niet te vergeten. Anderhalf jaar na het overlijden van Melissa toen ze 16 jaar
geworden was, kwamen we samen. We stelden een veilgheidscharter op voor de
vrachtwagenchauffeur. Vele jonge mensen en mensen met een beperking waren aanwezig. Zij wilden
graag eens meerijden met zo’n reuze truck. Zo’n bijeenkomst mocht best wel positieve vibes geven
voor mensen met een beperking en jongeren. Zo is eind september 2003 Truckfun geboren.
Nog steeds vinden vrachtwagenchauffeurs , transportbedrijven en vrijwilligers het belangrijk om op
die dag tijd vrij te maken voor mensen die minder mobiel zijn in het verkeer. Zo’n 500 mensen
mochten plaats nemen naast een truckchauffeur en van hoog in de lucht het verkeer meemaken.
Wat waren ze gelukkig. Mensen ook waren positief verrast op het truckfunterras. Er waren
optredens van onder andere een 11-koppige Boskeyband. Leerlingen en ex-leerlingen en hun leraren
van de Don Bosco school uit Gentbrugge gaven het beste van zichzelf. Bekende liedjes weerklonken
tot tussen de vrachtwagens. En massa’s mensen kwamen met plezier terug naar het truckterras om
te luisteren en te kijken. Handengeklap bevestigde de vreugde onder velen. Niet alleen
handengeklap, maar ook omhelzingen met onder andere Super man en Wonder Woman kon je
voelen en zien. Kinderen probeerden ook de Vlindermeneer op stelten te bereiken met een high five.
Vzw zinloos geweld kreeg op die manier aandacht van vele mensen met een beperking en kinderen.
Om vele mensen te helpen in de vrachtwagen te klimmen waren er de handen en schouders van
vrijwilligers zoals Denis, Daniël en Christian. Op het truckfunterras krioelde het van vrijwilligers die
meehielpen bij o.a. de tombola en de tombolaverkoop, de drankverkoop, de afwas van bekers, het
toezicht bij de kleurwedstrijd en de kinderanimatie. Enkele jongeren hielpen ook de ballonvaart en
de 2 ligzetels aan de vrouw en man te brengen. Wat een respect was er voor elkaar!
Dit jaar kregen we ook een echte toverbakker op bezoek. Tony Simoens en Carine Colpaert bakten
ter plaatse 8 heerlijke pannenkoeken in één keer. Dankuwel Tony en Carine!
Om 4u was er optreden van de gevestigde waarde Yves Bianco. Hij bracht liederen die velen kon
bekoren tot meezingen en zelfs dansen. Dat het feest was, was duidelijk te zien en te horen!
Voor de kinderen was het ook een reuze feest want iedereen had een knuffelprijs als zij of hij een
tekening mee had. De boekjes van Zeppe en Zij steelden kinderenharten. De sminksters van de
Gezinsbond toverden prinsen en prinsessen en zoveel meer leuke gezichten. Om 4u30 was er de
trekking van de kleurwedstrijd. Stephan en Sylvie lieten droomballonnen rollen over de uitgestoken
kinderhanden. Dat was zalig om te zien!
Wat nieuw was op het truckfunterras was een digitaal beeldscherm waarop alle sponsors
voorgesteld werden. Ook foto’s van voorbije jaren en de affiche werden afgebeeld. Met dank aan
Noël om dit zo mooi in elkaar te steken! Hij bezorgde ook alle chauffeurs en vrijwilligers een
medaille.
Voor zowel mensen in de truck op de Brielpoortparking tot in Nevele als de mensen op het
truckterras was het hoogdag. Dat we dit respect nog lang hoog in het vaandel mogen dragen.
Hartelijk dank aan iedereen!
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