
Gandalf komt uit haar kot 
 

Al vele jaren organiseert vzw Gandalf in het voorjaar een spaghettifeest. Ook dit jaar. “Het 
spaghettifeest is belangrijk om onze vakantie voor gezinnen in armoede te helpen 

financieren én om het contact met sponsors, sympathisanten en eerdere vakantiegangers te 
onderhouden. Daarom wilden we ook in dit coronajaar een editie”, zo legt voorzitter Maarten 
Demeyer uit. Door de coronamaatregelen zullen vrijwilligers de spaghetti op 28 februari aan 

huis leveren. Per bestelde spaghetti wordt er ook een gratis spaghetti geleverd aan een 
gezin dat eerder deelnam aan een Gandalfvakantie.  

 
De coronacrisis dwingt ook heel wat vrijwilligersorganisaties in haar kot. Ook vzw Gandalf is 
gedwongen om zich aan te passen. Na 25 edities moest daarom vorige zomer de jaarlijkse 
vakantie voor gezinnen die in armoede leven, worden geannuleerd. De vrijwilligers zochten 
naar een alternatief en vonden die in vakantieboxen waarmee ze gezinnen verrasten met 
heel wat ontspanningsmateriaal.  
 
Voorzitter Maarten Demeyer: “Corona mag dan wel onze activiteiten aan banden leggen, 
maar zeker niet het enthousiasme van onze vrijwilligers om zich in te zetten voor het recht 
op vakantie en ontspanning voor iedereen, ook voor gezinnen die in armoede leven.” 
 
Met evenveel creativiteit en enthousiasme heeft Gandalf nu ook een coronaversie van haar 
jaarlijks spaghettifeest uitgewerkt. Op zondag 28 leveren ze tussen 10u en 13u 
spaghettiboxen aan huis in de gemeenten (en deelgemeenten): Blankenberge, Brugge, 
Oostkamp, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Kuurne, Oostrozebeke, Tielt, Torhout, 
Wingene, Zedelgem en Zuienkerke. Wie een spaghettibox bestelt, krijgt die dan aan huis 
geleverd door een Gandalfvrijwilliger. De opbrengst gaat dit jaar niet enkel naar de 
vakantiewerking, maar ook naar de deelnemers van de voorbije 25 jaar. Zij krijgen die dag 
gratis spaghetti geleverd. 
 
Voorzitter Maarten Demeyer geeft meer uitleg: “Op deze manier staat tegenover één 
bestelde spaghetti telkens ook één gratis spaghetti voor een gezin dat de voorbije 25 jaar 
deelnam aan een Gandalfvakantie. Met deze coronaversie willen we dus niet alleen blijvend 
aandacht vragen voor het recht op ontspanning voor iedereen. We willen die dag ook de 
gezinnen die de afgelopen 25 jaar van onze vakantie genoten verwennen en hen in deze 
tijden wat warmte brengen.” 
 
Eén spaghettibox bestellen kost 15 euro en bestaat uit 500gr. saus, 50gr. kaas en 250gr 
pasta (portie voor 2 volwassenen), maar ook uit heel wat verrassingselementen om de sfeer 
en gezelligheid van een Gandalfvakantie helemaal te benaderen.  
Een bestelling plaatsen kan op spaghetti21.gandalfweb.be/ of op de Facebookpagina van de 
vzw. De deadline voor de inschrijving is 19 februari, waarna je op 28 februari bezoek mag 
verwachten van een Gandalfvrijwilliger met het bestelde aantal spaghettiboxen.  
Wie ooit deelnam aan een Gandalfvakantie hoeft dus geen bestelling te plaatsen, maar mag 
wel zijn adres bezorgen via info@gandalfweb.be. 
 
 
Voor meer info: Marie De Lameillieure; mariedelameillieure@hotmail.com ; 0486/189201 
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