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Beste ‘Harte’-vrienden
De eerste nieuwsbrief is nog maar net verzonden en de tweede volgt reeds.
We hebben reeds kunnen proeven, "al was het voor velen onder ons toch net iets te
warm" van zomerse dagen. Laat ons nu allen genieten van een welverdiende
vakantie zowel thuis of op een leuke reis!
We hebben het engagement aangegaan ook tijdens de zomerperiode om jullie
steeds op de hoogte te houden van ons reilen en zeilen en… bij deze…
Deze nieuwsbrief staat natuurlijk voornamelijk in het teken van de kick-off van ons
Feestweekend (30/09-01/10). We willen jullie natuurlijk ook al warm maken voor het
Hartekamp (01/11-04/11) waar we dit jaar tenvolle gaan voor een aangepast
programma om 6-12 en 12-18 jarigen te entertainen .
Kortom... inschrijven voor deze activiteiten is gewoon een must.
Ik wens jullie graag veel leesgenot en hoop jullie ALLEMAAL te mogen ontmoeten
op onze volgende activiteiten.
Wim

Feestweekend 30/9 - 1/10 "40 jaar Hartekinderen vzw"
Enkelen hebben de papieren uitnodiging alvast in hun brievenbus mogen ontvangen, bij
anderen zal dit vast en zeker eerstdaags gaan gebeuren. Indien jullie de papieren versie
niet ontvangen hebben of ze nogmaals willen bekijken kan je ze hieronder vinden.
Het wordt een weekend vol info, ervaringen, magie en spel, gezellig tafelen en samen zijn.
Meer info is er steeds te verkrijgen via info@hartekinderen.be

Hartekamp 6-12 & 12-18 jarigen
Wij gaan op kamp...
Een Top Vakantie voor kinderen en jongeren met een aangeboren
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hartafwijking!
Top Vakantie vzw en Hartekinderen vzw bundelen dit jaar opnieuw hun
krachten en organiseren een 4-daagse vakantie vol fun, actie en gezellig
samen zijn, dit voor hartekinderen van 6 tot 12 jaar, 12 tot 18 jaar en een
vriend, vriendin, broer of zus. Elke dag staat er een nieuwe belevenis te
wachten onder begeleiding van geattesteerde (hoofd-) animatoren en een
verpleegkundige.
Een uitstap naar Plopsaqua staat alvast op ons programma voor zowel de 6-12
jarigen, als onze 12-18 jarigen. Voor de 12-18 jarigen staat er ook een wedstrijd
lasergame gepland, fun verzekerd!
Hou alvast een gaatje vrij in je agenda van 1 tot 4 november!

Meer info via : liesbeth.wynen@hartekinderen.be of 0497 71 38 54

Persmoment
Nu en dan komen mensen met hun verhalen naar buiten, vele zaken zullen
voor enkele onder ons herkenbaar zijn. Maar binnen de maatschappij is het
voor een grote groep mensen een onbekend medisch gegeven dat er dagelijks
jonge ouders hiermee geconfronteerd worden. Daarom willen we de dit
persmomentje over Loïc jullie niet weerhouden:
Positieve toekomst
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