Hoi,
F*ck corona. Voilà, ‘t is gezegd. Social distance zit nu eenmaal niet in het DNA van de gemiddelde
tiener. En als er al iemand in je bubbel moet zitten, laat het dan minstens Dua Lipa of Harry Styles zijn
in plaats van ma- of pa-lief.
Wij zijn het, Lynn, Sofie, Stein en Anne, de moni’s van ploeg 5, en we hadden er zo naar uitgekeken
om een week samen met jullie te genieten. Maar dat het leven soms rare wendingen neemt, dat
wisten jullie ook al. Daarom dit pretpakket met een gevarieerde inhoud! :
- Een petje, om van de zon te genieten en te laten zien dat je het wat beu bent.
- Een alcoholvrij pintje, want normaal gingen we de laatste avond samen eentje met jullie drinken op
de fuif.
- Een lege, gefrankeerde envelop. De bedoeling is dat je hier voor een ander ‘groepslid’ een
brief/kaartje/… insteekt en het op de post doet. Laat zeker weten of je ouders het ok vinden dat we
jouw adres aan één ander groepslid geven om een brief te sturen (stuur maar een mailtje naar
annekedreesen@msn.com en cindy.dewilde@komoptegenkanker.be).
- Een mondmasker, jullie zullen al wel weten ondertussen waarvoor je dat kunt gebruiken. Hierbij
vind je ook wat extra info over de jongerenwerking van Kom op tegen Kanker. En nog een tote bag.
- Een bon van bol.com, want wij zijn al oude mensen en wij weten ook niet precies wat jullie allemaal
leuk vinden, dus dat kan je nu zelf kiezen.
MAAR, we willen wel graag een beetje met jullie in contact komen. Daarom hebben we een groep
gemaakt op Facebook, die de superoriginele naam Ploeg 5 kreeg. Je kan die groep zelf opzoeken en
vragen lid te worden. (Moest het niet lukken, stuur gerust een mailtje naar
annekedreesen@msn.com of een WhatsApp/sms naar 0478/242703). Daarop komen ook linkjes naar
quizzen die we voor jullie in elkaar hebben gebokst en challenges om uit te voeren. En hopelijk leren
wij jullie en jullie misschien mekaar op die manier toch een beetje kennen.
Check zeker ook de website www.komoptegenkanker.be/vakantiekamp, waar je ook kunt meedingen
naar een ontmoeting met TikTok-sterren Celine en Michiel.
Veel groetjes,
Lynn, Sofie, Stein en Anne

