Verslag tekenwedstrijd truck-Fun 2014
4 oktober 2014: wat een PRACHTIGE dag !
En wat een voldoening hebben we gekregen van alle lovende woorden van mama’s, papa’s,
oma’s, opa’s,... en de kindjes zelf natuurlijk.
Met een hele auto volgeladen met dozen gadgets en mooie prijzen kwamen we op de
parking van de Brielpoort aangereden, klaar om er een leuke dag van te maken.
Vlug alles klaar zetten, want daar kwamen de 1e tekeningen al aan.
Claudia en Rita waren ijverig bezig met het vullen van brooddozen, jawel we hadden 5 volle
dozen met brooddozen + 1 doos speelkaarten van ‘La Vache Qui Rit’.

.
Ons 2 lieve dames zorgden ervoor dat elk kindje die een tekening in de doos kwam gooien
een gevulde brooddoos + nog een klein extraatje kreeg.
Wat zeg ik nu, kindje, ik vergis me. Ook voor de jong-volwassenen die kwamen kleuren
hadden we een brooddoos.
Tegen 16u hadden we meer dan 100 tekeningen.
Samen met Liliane zijn we de parking rond gegaan op zoek naar onschuldige kinderhandjes.
15 kindjes hebben een winnende tekening mogen uit de doos trekken.
Dank zij MAC en de kringloopwinkel hadden we 2 hele mooie hoofdprijzen.
De 1e prijs was niet minder dan een bon voor een fotoreportage geschonken door Mac twv
60 euro, de 2e prijs was een reuze beer van wel 1m hoog geschonken door de
Kringloopwinkel.
Verder hadden we nog wat gezelschapsspelletjes, een mooie speelgoedton,
verrassingsboxen, enz.
Maar eigenlijk hadden we voor elk kindje die aan de trailer kwam nog een mooie troostprijs.
Zelfs voor de baby’tjes (die kunnen nog niet kleuren) hadden we een leuke knuffel of ...
Je moest de vele lachende en mooie gezichtjes eens gezien hebben, wat een plezier !
Ja, mooie gezichtjes, want de dames van de Gezinsbond hadden hun schminkkoffer
meegebracht.
Het zijn echte kunstenaars, in een mum van tijd zo’n mooie kunstwerkjes op de kindjes hun
gezicht neerzetten.
Proficiat dames !
Moe maar voldaan, met ons hart vol zon, maar ook kletsnat van de regen ‘s avonds keerden
we terug naar huis.

Tot volgend jaar !
Stephan en Sylvie

