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Jommeke vervult de wens van Elselien!

Op de jaarlijkse ledendag waar 6.000 leden in een uitverkocht Toverland genoten en plezier
maakten, heeft de Gezinsbond z’n uitgekozen inzending voor de zes kinderwensen van
Jommeke bekendgemaakt. Uit de meer dan 300 wensinzendingen die de Gezinsbond kreeg,
werd de wens van Elselien Thys uit Dendermonde gekozen.

Toverland bleek het perfecte decor voor de Gezinsbond om zijn leden, vrijwilligers en sponsors
van het event in de bloemetjes te zetten. Heel wat afdelingen van de Gezinsbond hadden een
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bus ingelegd om met de leden vlot naar Toverland te geraken. "In totaal reden 55 bussen
richting Sevenum, gevolgd door heel wat gezinnen met de wagen die er een daguitstap van
maakten … en 100 gezinnen die een weekendje hadden geboekt in Centerparcs 'Limburgse
Peel'", aldus Eric De Wasch, bestuurder van de Gezinsbond.
Toverland bleek ook het perfecte decor om de uitgekozen Jommekeswens van de Gezinsbondleden bekend te maken.

De Gezinsbond ging samen met Ballon Media op zoek naar een van de zes kinderwensen van
Jommeke. Ook andere organisaties laten samen met Jommeke één wens in vervulling gaan. De
Gezinsbond heeft bij de selectie vooral gezocht naar een creatieve of positieve wens, die een
meerwaarde kan betekenen voor het kind en zijn of haar omgeving.
"Jommeke zit onder ons vel en maakt al zes decennia deel uit van ons nationale DNA. Een van
de absolute pijlers van het feestjaar, zijn de zes kinderwensen die Jommeke en Ballon Media
samen met de wenspartners zullen vervullen. In de Gezinsbond vonden we een gedroomde
partner voor ons wensproject", aldus Geert Briers van Ballon Media. “We delen dezelfde
waarden en Jommeke spreekt het hele gezin aan.”
De jury van de Gezinsbond was samengesteld uit Katrien Verhegge, administrateur-generaal
Kind & Gezin, kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, Eric De Wasch, bestuurder
Gezinsbond en Christel Verhas, directeur Gezinspolitiek en Sociaal-Cultureel werk.
Uit de 337 inzendingen werd de wens van Elselien Thys uit Dendermonde gekozen. Haar wens:
"Een 'dankjewelfeest' organiseren in het kinderziekenhuis van UZ JETTE. Met rolstoeldansen,
pannenkoeken, wafels, optredens, iemand die de kindjes mooi komt mooi maken… En waarom
uitzonderlijk geen kleine kinderboerderij op de afdeling, als dat gaat, of buiten?” Elselien wil zo
iedereen bedanken die zo goed voor haar zorgt in het ziekenhuis. We gaan graag in op deze
hartverwarmende wens.
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