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KEIZER CARNAVAL KOMT LANGS
GESCHENKEN VOOR ALLE AANWEZIGEN
637 GASTEN OP KERSTFEEST KAMIEL

Door de wankelende gezondheid van Kamiel Sergant zag het er naar uit dat het kerstfeest van
Mensen helpen Mensen zou worden afgelast. Met de hulp van het OCMW en honderd
vrijwilligers krijgen 637 Aalstenaars die het wat moeilijker hebben zondag toch een maal en
een namiddag barstensvol entertainment. We volgden de laatste voorbereidingen.
“Dit kerstfeest wordt al meer dan 20 jaar georganiseerd en deze traditie mochten we niet laten
verloren gaan” vertelt medewerkster Veerle De Brucker. “Door de gezondheidsproblemen van
Kamiel was er even twijfel of er dit jaar wel een kerstfeest zou komen, maar het OCMW, de
stad Aalst en vele sponsors hebben hun schouders eronder gezet, zodat alles toch nog
georganiseerd raakte”.
“Kamiel zal - als alles goed gaat – zondag zelf even aanwezig zijn op het kerstfeest dat hem
zeer na aan het hart ligt. Het zal een emotioneel moment worden na zijn maandenlange
afwezigheid want veel mensen missen hem”, zegt De Brucker.
Het belooft een leuke namiddag te worden met heel wat entertainment voor de aanwezigen,
die volgens Veerle niet alleen kansarmen zijn. “Het is een misvatting dat hier enkel
minderbedeelden zouden komen. Zo krijgt bijvoorbeeld een kansarme opa de mogelijkheid
om een kleinkind of een kennis mee te brengen om op een leuke manier samen kerst te
vieren. Thuis lukt dat misschien niet altijd en op die manier zijn die mensen ook niet alleen
tijdens deze dagen. Ook wat de nationaliteit betreft of het geloof maken wij geen onderscheid,
iedereen is bij ons welkom. Dat is waar het om draait op kerstdag”.
“We hebben 637 inschrijvingen, waarvan 188 kinderen” gaat Veerle De Brucker verder. “Er
kwamen massaal veel aanvragen toen duidelijk werd dat het kerstfeest toch doorging, maar
we hebben niemand moeten weigeren”.
Vanaf 13 uur gaan de deuren open in de Cesar Haeltermanstraat en begint het feest. “De
aanwezigen krijgen allemaal een enveloppe met drankbonnetjes, waarvan er eentje voor een
glas schuimwijn. De andere bonnetjes zijn bedoeld voor niet-alcoholische dranken. Elke
deelnemer krijgt drie belegde broodjes terwijl liefst 18 artiesten gratis komen optreden” legt
De Brucker uit.

Voedselpakketten
Daar blijft het niet bij want de aanwezigen krijgen ook cadeautjes en voedselpakketten mee
naar huis. “Elk kind en elke volwassene krijgt drie kerstcadeautjes. Voor de mannelijke
aanwezigen doen we dit jaar zelfs nog iets extra want zij krijgen er een stevig paar schoenen
bovenop. Daarnaast krijgen ze per twee personen ook een groot voedselpakket.
Al deze cadeautjes en voedingswaren hebben we gekregen dankzij sponsors en daar zijn we
heel erg dankbaar voor”.
“We mogen ook de Aalsterse scholen niet vergeten, want zij kwamen ons ook spontaan
helpen. Leerlingen van het Sint-Maarteninstituut zijn hier zelfs een volledige dag in de weer
geweest om mee te helpen aan de opbouw” besluit Veerle.

