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EEN WARME KERST VOOR IEDEREEN
In het kerstweekend werden de kansarmen en eenzamen extra in de watten gelegd. Bijna
duizend mensen uit de Denderstreek werden op één of andere manier getrakteerd op een
gratis feest. In Aalst kregen vijfhonderd mensen een voedselpakket mee, in Appelterre konden
ruim honderd Ninovieters aanschuiven en in Buggenhout stak vzw Samen zaterdag al de
handen uit de mouwen voor 230 medemensen. En dat alles dankzij vele vrijwilligers.

APPLAUS VOOR KEIZER KAMIEL EN GESLAAGD FEEST
Ruim vijfhonderd mensen die dagelijks vechten tegen de armoede kwamen gisteren in de
Cesar Haeltermanzaal langs voor hun eigen kerstfeest van Mensen helpen Mensen.
Dat er een kerstfeest werd georganiseerd, is te danken aan het initiatief van het OCMW en de
stad Aalst. Logistiek en organisatorisch werd het hele concept van Mensen helpen Mensen –
opgericht door Keizer Kamiel – overgenomen. Gelukkig kregen ze veel goede raad.
De medewerkers van het eerste uur waren ook weer van de partij.
“Wij doen dat voor Kamiel”, klinkt het eensgezind.
Tientallen artiesten kwamen belangeloos optreden. Soundfield zorgde voor een krachtige
geluidsinstallatie, maar ook de serviceclub Rotaract was weer voltallig om op aperitief te
trakteren.
Voor de vele aanwezigen is het voedselpakket het belangrijkste.
“De kinderen hebben hier leuke cadeaus gekregen en een leuke namiddag, maar dat we hier
drie zakken vol eten meekrijgen, is echt een steun”, getuigt een jonge mama.
Haar naam wil ze niet kwijt, maar na een echtscheiding bleef ze achter met drie kleine
kinderen.
“De hulp die ik hiermee heb, is ongelooflijk groot. Ik ben op zoek naar werk en zal er wel
uitgeraken. Dan kom ik volgend jaar terug, om te helpen”.
Er ging ook veel aandacht naar Kamiel Sergant (76) zelf. De carnavalskeizer is na een
hersenbloeding en een heupbreuk niet meer zo goed te been, maar hij tekende wel present op
zijn feest.
Voor het eerst in al die jaren kreeg hij een plaats aan de eretafel.
Zijn carnavalsplaten zetten overigens de hele zaal in lichterlaaie. Hij kreeg een warm applaus
van de zaal.
“Ik ben blij dat dit alles is gelukt. Bedankt aan iedereen. Zelf ga ik me rustig houden, want ik
wil er met carnaval wel bij zijn”, zei hij.
Op het einde van de geslaagde avond kregen de medewerkers van het OCMW een extra
applaus. Zij slaagden met verve in hun opdracht : in één maand tijd een kerstfeest voor 500
mensen te organiseren.

