Oktober 2017
Allerbeste directeur Marc en juffen van GBS De TOREN
Allerliefste vrienden van Make-A-Wish®,

Bij het luisteren naar Louis zijn allerliefste hartenwens, wisten we al vlug dat hij zo begaan was met het
wondermooie verhaal van zijn dagelijks bekijken van zijn tekenfilm “ KRATTS in het Wild”.
Het gaf hem telkens zoveel goede moed en onnoemelijk veel krachten, dat het voor hem zijn dagelijkse vitaminen
waren en nog zijn….hij gaat mee in het naturelle verhaal!
Hij wou dit delen met de vriendjes van zijn klas, want door zijn ziekte kon hij niet school.
Hij wou de allergrootste KRATTS held zijn op “ZIJN vriendenfeest” en genieten daarvan samen met iederéén die hij
zo graag ziet.
Wij wensfeeën gingen opzoek en dankzij mensen die onze Make-A-Wish® een warm hart toedragen, zoals jullie, die
meegingen in ons verhaal, mochten wij een wondermooie, onvergetelijke feestelijke namiddag TOVEREN voor Louis
en ZIJN klasvriendjes in het volledige KRATTS verhaal.
Op een winderige herfstzondag 1 oktober, in jullie school met veel mogelijkheden, GBS De Toren in Melsele , ging de
allergrootste droom van onze Louis in vervulling.
Eerst zijn we naar hem thuis gegaan, met 2 grote pakken met prachtige , vele geschenken die hij mocht ontvangen
van uit Amerika van het KRATTS team. Een echte KRATSS outfit, video’s, spelletjes en nog zoveel meer, dat was voor
hem echt een welgekomen super verrassing!!!
Vervolgens kreeg hij nog een filmpje te zien dat speciaal voor hem werd ingesproken door de 2 KRATTS helden.
Zijn oogjes glinsterende, zijn mondje viel open en zijn lach waren zo blij en dankbaar, want hij viel van de ene
verrassing in de andere….er waren veel “ wauw “momenten bij!!!
Want Louis had nog niets van KRATTS en nu plots zoveel en allemaal door lieve mensen, speciaal voor hem.
Daarna hebben we hem meegenomen met een speciale auto Daktari, waar hij al in een groot bos een KRATTS
verhaal kreeg met opzoek gaan naar een lieve herdershond en hij was daar de allergrootste KRATTS held.
Gewapend met de ‘power knop’ die in zijn Kratts vestje zat, voelde hij hem een echte KRATTS held en natuurlijk kon
hij nu alles aan!!!
Hij mocht de hond mee verzorgen en begeleiden….hij glunderende en hij genoot héél fier!!!
Ondertussen was de school al omgetoverd met allerlei feestelijke versieringen natuurlijk in de KRATTS verhalen en
stonden zijn vriendjes in dierenkledij, de directeur Marc, juffen en familie hem al op te wachten voor het “KRATTS in
het Wild” feest .
Dankzij jullie fijne samenwerking in jullie prachtige school, de school met een goed en groot HART, mochten en
konden we samen bouwen aan een leuke , plezante spelnamiddag en genoten ze met z’n allen van Louis die volledig
opging in zijn spel en in zijn Kratts belevingen.
Ook voor mama, papa ,zusje grootouders en iederéén op het feest, deelde mee in de allergrootste vreugde van onze
Louis…..hij voelde hem super sterk en kon enorm veel aan.
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Vier toffe studenten opleiding lager onderwijs brachten in een muzikaal toneeltje nog een super verrassing , want
door allerlei truckjes en verhaaltjes, werd onze Louis, de allergrootste KRATTS held van het feest.
Make-A-Wish® had voor Louis nog een super doos nog met leuke KRATTS verrassingen.
Louis is nu een volledige “KRATTS in het Wild held” elke dag kan hij genieten van zoveel “ KRATTS –POWER” .
Allen genoten van de versnaperingen en we sloten de namiddag af met Louis zijn lieveling eten, frietjes van Frit4u
team met allerlei snackjes…
Het was een onvergetelijke wensvervulling voor onze Louis, alle puzzelstukjes vielen mooi in elkaar en gaven aan
iederéén een wondermooi en goed gevoel, om onze allergrootste KRATTS held zo te mogen zien stralen, genieten en
dankbaar gelukkig te zijn. Voor hem zijn het de vitaminen die hij hard nodig heeft en die hem naar de toekomst veel
krachten en moed zullen geven , om te blijven vechten!!!
Lieve mensen van het “De Toren schoolteam” , we zeggen jullie héél hartelijk en met veel waardering en
vriendschap, een oprechte “ DANKJEWEL” om zoveel “ Power” die jullie gegeven hebben aan onze Louis.
Jullie inbreng, jullie ideeën , jullie luisteren en mee opzoek gaan naar het opbouwen van de spelnamiddag, was voor
ons een super allergrootste meerwaarde.
Super lieve “ DANKJEWEL” om dat wij zomaar mochten gebruikmaken van jullie praktische mooie school, met zoveel
mogelijkheden. Jullie gaven aan ons zoveel vertrouwen, wij voelde ons “ goed thuis” in jullie toffe school met zo een
lieve directeur Marc en de vele lieve juffen….duizendmaal dank om zoveel inzet bij de vervulling van de allerliefste
hartenwens van Louis.
De mooie getekende KRATTS kaarten , die jullie achteraf aan de vriendjes van zijn klas meegegeven hebben, zullen
ze als allermooiste herinnering bewaren aan Louis zijn KRATTS feestje en ook aan jullie allemaal in de school De
Toren.
Lieve Make-A-Wish® vrienden, we wensen jullie het allerbeste met alles wat jullie ondernemen en beleven.
Jullie geven zoveel door aan kinderen en brengen zoveel goeds, kracht, moed en blijheid bij vele kinderen , maar
zeker ook bij kinderen die zwaar ziek zijn en niet bij jullie in de klas kunnen zijn. Door hen zo nauw bij de klas te
betrekken halen ze er weer moed en krachten uit. Dat is toch wondermooi als we zo mogen en kunnen
samenwerken en elk zijn “ hart-vitamientje” kan meegeven met hen.
Een suuuuuuper DIKKE DANK KNUFFEL van onze en jullie KRATTS held LOUIS!!!
Wij gaan ervoor SAMEN-SAMEN kunnen we veel aan !!!
Geniet van de fotocollage , de foto’s vertellen zoveel.
Hartelijke en lieve dankbare groetjes.
De wensfeeën van Louis.
Marleen , Karin en Linda.
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