
  

 

TERUGBLIK - EEN GOUDEN SPONSORTOCHT VOOR HET DOLFIJNTJE! 
23 APRIL 2022 
 
 
 
Wekenlang hadden alle vormelingen van onze grote parochie hun best gedaan om 
sponsorgeld te verzamelen, ten voordele van het I.E. zwembad Dolfijntje. (behandeling 
infantiele encefalopathie) 
De catechisten hadden besloten om dit jaar het sponsorgeld te schenken aan dit 
zwembad, dat reeds ver over de grenzen heen, gekend staat om zijn werking met 
kinderen en mensen met een beperking. 
De heilzame werking en de vreugde die deze mensen ervaren in dit zwembad is alom 
gekend. Daarom juichen wij dit initiatief van harte toe. 
 
 
De zon straalde alvast toen een eerste groep vormelingen op zaterdag 23 april om om 
9 uur ’s morgens  aan hun tocht van 6 km begonnen. 
Onze jongens en meisjes waren in vijf groepjes verdeeld die om de tien minuten, onder  
 
 

 
 



 
 
leiding van de catechisten startten voor een wandeling in ons mooie natuurdomein ‘Het 
Broek’. 
Langs kronkelende paden, tussen de prachtige vijvers, onder het gezang van allerlei 
soorten vogels, genoot iedereen volop van de tocht. Babbelen, lachen, huppelen en 
springen en prachtig weer, we hadden alles mee deze voormiddag! 
Velen hadden op internet opgezocht wat het Dolfijntje allemaal in petto heeft en ook 
daarover werd er onderweg gepraat en vragen gesteld. 
 
 
 

 
 
 
Aan de blokhut, bij het domein ‘Scheyvaerts’ stond Ludo Deferme onze 
vormelingen op te wachten. Ludo is de grote bezieler van het zwembad. Onze 
vormelingen overhandigden aan hem hun sponsorgeld en konden ook vragen stellen. 
Ludo beantwoordde ze allemaal met evenveel enthousiasme en legde de werking van 
het zwembad uit. 
Hij dankte ook uitdrukkelijk deze jonge mensen, die hun hart lieten spreken voor hun 
medemens. 
Ze werden door Ludo nog eens extra bedankt met een lekkere appel. 
Wij zijn terecht fier op onze vormelingen.  
 



 
 
We haalden het schitterende bedrag van 3 014,5 €op. En ja, er kwamen achteraf nog 
wat centjes bij van vormelingen die er om bepaalde redenen, zaterdag niet bij konden 
zijn. 
 
 

 
 
Bedankt lieve jongens en meisjes voor jullie inzet! Het opgehaalde geld - de 
ongelooflijke som van 3 014,5 € - zal goed besteed worden. Die zekerheid hebben 
we! 
 
Marie-Jeanne 
 
Deze geslaagde activiteit is een flinke duw in de rug op weg naar de geplande 
vormselvieringen:  
Sint-Niklaaskerk Willebroek – zaterdag 7 mei 2022  
Sint-Amanduskerk Blaasveld – zaterdag 14 mei 2022  
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