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Beste ouders,   

Beste sympathisanten, 

Voor ons jaarlijkse vastenproject kozen wij dit jaar WE LOVE MARIE. 

Marie De Decker, een prachtige prinses van 3 jaar, houdt van het leven. In juli 2011 krijgt 

ze een zeldzame vorm van kanker. Na 7 maanden moedig strijden sterft de prinses. 

Uit een gevoel van onmacht, frustratie en verdriet is het idee van het  

We love Marie fonds vzw ontstaan.  

Het Mariefonds staat voor doeltreffende hulp aan organisaties die werken met kinderen 

met kanker. Deze hulp breiden ze nu uit naar alle langdurig zieke kindjes.  

Via de vzw worden Marie’s waardevolle boodschappen 

verspreid: liefde, vriendschap en verbondenheid. 

Een hart onder de riem steken van alle andere vechtertjes.  

De vzw helpt zowel de getroffen gezinnen als de teams 

van dokters door het steunen van de organisaties zoals 

het Kinderkankerfonds en Make a Wish. 

De giften aan het We love Marie fonds worden gebruikt 

om Sterrenwachters te schenken aan langdurig zieke 

kinderen in ziekenhuizen.  

Vorig schooljaar konden deze sterrenwachters 

verschillende kindjes troosten op onze school. Zoals bij 

het overlijden van Jack en Jamie.  

Daarom vonden we het een mooie gedachte om dit jaar 

voor We love Marie vzw onze sponsortocht te organiseren. 

Een ‘We love Marie’-pakket bestaat uit een Sterrenwachter en een boek van de 

Sterrenwachters (geschreven door Thaïs Vanderheyden). Dit pakket kost €30. 

Door onze kinderen We love Marie te leren kennen,  hopen we dat zij gemotiveerd op 

zoek gaan naar sponsors.  

Hoe meer mensen een centje geven om te sponsoren, hoe meer pakketten wij kunnen 

aankopen. Die kunnen dan in veel ziekenhuizen troost bieden aan langdurig zieke 

kindjes. 

Alvast dank voor jullie bereidwillige medewerking,  

Sint-Ludgardis-team 
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Dit sponsorblad is van ______________________________ uit klas ____ 

Ik stap op 31 maart 2020                       km 

naam sponsor handtekening sponsorbedrag 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

Ik heb in totaal  € ……… gespaard voor We love Marie. 

        


