De verwendag was TOP.
Voor de 8e keer organiseerden Stichting De Lotgenoten en Instituut Verbeeten
een verwendag voor gezinnen waarvan een ouder getroffen is door kanker.
Even de ziekte vergeten en samen genieten en ontspannen. Het werd een
fantastische dag.

We kunnen terugkijken op een top verwendag. Ons beoogde doel, een dag van pure
verwennerij, is bereikt.
Zaterdag 2 juni was het zover. Het weer was ons goed gezind. De temperatuur was rond
de 20 graden en nog belangrijker het was droog, kortom schitterend weer, wat willen we
nog meer.
Vele gezinnen, in totaal ongeveer 280 mensen, kwamen
naar Safaripark Beekse Bergen. De kinderen werden
ontvangen door olifant Djambo, de mascotte van Safaripark
Beekse

Bergen en kregen een rugzak vol lekkernij.
Onder het genot van drinken en wat lekkers, werd de
verwendag daarna officieel gestart.

In het Safaripark was het genieten. Met de bussafari, de safariboot of wandelend door
het park, werden alle dieren bewonderd. Langs de chimpansees, grazende Neushoorns,
gnoe’s en de leeuwen en tussendoor spelen in de speeltuin.

Een toppunt was de jeepsafari,
speciaal voor de deelnemers van de
verwendag georganiseerd. Achter op
de jeep, rijdend over de savanne,
kwamen de giraffen nieuwsgierig
kijken.

Als je erg stil was, kwamen ze zo
dichtbij dat je ze bijna aan kon raken.
Veel kinderen en ouders genoten van
dit bijzondere en spannende avontuur!

Voor een aantal gezinnen was het de eerste keer dat zij
aanwezig waren.
Een van de ouders gaf aan "het is zwaar`, maar als mijn
kinderen het naar hun zin hebben en genieten, dan is dat het
zeker waard.
Door de fotografen werden van deze mooie momenten prachtige
plaatjes gemaakt.
Ook gezinsfoto’s werden gemaakt.

Van alle activiteiten kregen de kinderen honger ‘als een leeuw’. Voor iedereen was er
lekker friet, een snack en een heerlijk ijsje.
Aan het einde van de dag kwamen alle
deelnemers bij elkaar voor een geweldige
exclusieve roofvogelshow. De roofvogels
vlogen vlak over de mensen en enkelen
mochten zelfs de valkeniers assisteren.

Na deze show was de terugreis met de
bussafari. We zagen blijde maar ook
vermoeide kindergezichtjes. Moe maar
voldaan. Nog even langs de Giraffe op naar
de uitgang.

Daarna zat de verwendag erop. Natuurlijk
gingen de kinderen niet met lege handen naar
huis. Met een knuffel en een zak chips werd de
dag afgesloten.

De organisatoren van de verwendag hebben genoten van de blijde, vrolijke gezichten en
alle dankbare reacties. Zij kijken tevreden terug op deze mooie dag.
Wij bedanken onze sponsoren en met name Stichting Roparun, vrijwilligers en allen die
meegewerkt hebben aan deze 8e verwendag. Zonder deze steun was deze dag niet
mogelijk geweest.

