
Een nieuwe start
Gandalf nieuwe stijl

Herbeginnen kan heilzaam zijn. Hoewel we straks 

voor de twintigste keer hetzelfde doen, dwingen 

we onszelf om met Gandalf telkens opnieuw te 

starten. Elk jaar smeden we nieuwe plannen voor 

een gezinsvakantie. En dat doen we voor telkens 

een nieuwe groep gezinnen. Voor velen is dit de 

eerste vakantie.

Een nieuwe groep voor het eerst op sleeptouw ne-

men, is altijd opnieuw beginnen. Het roept ons op 

om creatief te zijn, om stil te staan bij onze formule.

Het valt misschien niet altijd op, maar elk jaar vin-

den we nieuwe vrijwilligers en kiezen nieuwe sym-

pathisanten en organisaties om de werking van 

Gandalf te steunen (Wie weet krijgt u voor het eerst onze nieuwsbrief in handen). 

En zoals trouwe lezers wellicht zien: Gandalf kreeg een nieuw jasje.  Creatief ont-

werper Daan De Deckere uit Wingene gaf een nieuwe vorm aan de boodschap van 

Gandalf. Het nieuwe logo staat voor een eigentijdse vereniging waarbij mensen 

centraal staan en een zorgeloze vakantie hen bindt als een bron van zuurstof en 

een moment van herbronning. 

En terwijl wij straks op vakantie vertrekken, wordt achter de politieke schermen ook 

een nieuwe start voorbereid. We rekenen alvast op een regering die aandacht blijft 

hebben voor nieuwe kansen voor iedereen.
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Van 31 juli tot  

5 augustus genieten we 

zorgeloos én actief 

van samen weg zijn 

in een bosrijke omgeving.

Gezinsvakantie
In 2014 zullen 700 mensen in armoede van vakantie genoten hebben 

tijdens een van de 20 gezinvakanties van Gandalf.

Uw zomerse groetenkaartjes

mag je sturen naar 

De Winner, 

Winnerstraat 40, 

3900 Overpelt.

Onze bus zit met 70 vakantiegangers 

lekker vol! Deelnemers komen uit 

10 gemeentes: Ichtegem, Izegem, 

Zeebrugge, Wingene, Oostkamp, 

Moorslede, Lichtervelde, Blanken-

berge, Zarren en Brugge.



S

250 maal spaghetti 
tegen armoede in 
West-Vlaanderen

Op de tweede editie van het jaarlijkse spa-

ghettifeest bracht vzw Gandalf  opnieuw 

meer dan tweehonderdvijftig mensen sa-

men voor een concreet goed doel: nl. ge-

zinnen in armoede uit West-Vlaanderen 

laten genieten van het recht op vakantie. 

“Met de opbrengst als aanvulling op de 

ondersteuning van de Vlaamse Gemeen-

schap en het engagement van de vele vrij-

willigers en contactorganisaties, zijn we 

klaar voor nu al de 20ste gezinsvakantie 

deze zomer,” zegt voorzitter Maarten De-

meyer. “We danken ook hotelschool Ter 

Groene Poorte uit Brugge voor de lekkere 

spaghettisaus!” 

Ben je volgend jaar weer van de partij? 

Volg ons op Facebook en wees er als eer-

ste bij om de datum van ons volgen-

de feest te kennen.

Het 

unieke aan de vakantie 

is de mooie mix van vrijwilligers en 

deelnemers. Samen doen we zot, 

prikkelen de creativiteit van jong 

en oud, komen we tot rust en 

genieten van aandacht en een 

luisterend oor.

 

Hoe ook u creatief kunt bijdragen tot 

een geslaagde vakantie? Enkele voor-

beelden uit het verleden:

>  75kg jonge aardappelen worden 

met de hand gerooid net voor de 

vrachtwagen wordt geladen.

>  Ingrediënten voor het ontbijt 

tijdens de vakantie worden door 

een sympathisant aangekocht.

>  Mama’s van vrijwilligers zorgen 

voor eigengemaakte confituur.

>  Gekweekte groentjes uit de land-

bouwschool van Torhout bevat-

ten de nodige vitamientjes

>  Maandelijkse bijdrage van 

mensen (vrije giften).



Elke bijdrage is even welkom en kan je storten op rekeningnummer 

BE92 7775 9313 0323 
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Bareelstraat 10

8020 0ostkamp

Wil je iets voor het goede doel op touw zetten? Dan kan je onze werking steunen. 

Neem gerust contact op. We bekijken 

graag wat ons deel op inhoudelijk vlak kan zijn.

Wie geïnteresseerd is in onze werking 

kan steeds contact opnemen met

Benoît en Kristien

Vanderbeck - Vandendriessche.

Camiel van den Busschestraat 19

8310 Assebroek (Brugge)

050 37 19 49

info@gandalfweb.be 

www.gandalfweb.be

Steun onze werking

Contact

Kaartje voor Gandalf

Het is een goeie traditie dat we van op elke Gandalf-vakantie heel wat postkaartjes 

versturen. Dat doen we dit jaar zeker opnieuw. Voor deze twintigste vakantie willen 

graag ook eens het omgekeerde vragen. Stuur jij ons een kaartje op vakantie? Van 

bij jou thuis of vanop je vakantieadres, het kan allemaal. Alle kaartjes krijgen een 

bijzondere plaats! 

De periode en het adres vind je op de middenpagina van deze nieuwsbrief.


