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Jongeren maken recordaantal
ontbijtpakketten voor Valentijn

Fiets- en wandelroutes

ZULTE - Een ontbijtpakket voor geliefden, op
zondagmorgen aan huis gebracht: het Valentijnsinitiatief
van Open Jeugdwerk Zulte-Olsene-Machelen werd weer een
succes. ,,Vijf jaar geleden begonnen we met vierhonderd
stuks. Nu zitten we aan 1.675'', zegt Davy Mortier van de
leiding.
Ambiance zaterdag in zaal Het Fiertelhof, waar vijfentwintig
medewerkers de basisinhoud netjes inpakten: boter, confituur,
kaas, cornflakes, chocopasta, peperkoek, een koffiefilter, drankjes
en een appel. Rond 17 uur stond de ruime zaal bijna afgeladen
vol.
,,Tweehonderd pakketten meer dan vorig jaar. We zitten bijna
aan onze limiet. Of we moeten uitwijken naar een groter
complex'', zegt Davy. ,,De aanvragen stroomden weer binnen.
Niet enkel uit Zulte maar ook uit Waregem, Oeselgem, Deinze,
Kruishoutem en zelfs uit Tielt.''
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,,Terug thuis kookt iedereen zijn deel van de eieren.
Zondagmorgen halen we de boterkoeken al om 3.30 uur bij de
bakker. Dan volgen twee uren van intense arbeid en nemen we
zelf een ontbijt. Tussen zeven en negen uur voeren we de
pakketten uit met vijfentwintig auto's."
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Open Jeugdwerk telt 150 jongeren plus een even actieve als creatieve leiding. De nog jonge jeugdvereniging
bloeit. ,,Niemand betaalt lidgeld. Dat is mogelijk omdat we jaarlijks drie grote acties doen: dit
Valentijnsontbijt, een eetfestijn en een gesponsorde zwerfvuilinzameling. Bovenop ontvangen we een subsidie
van de gemeente", besluit Davy.
(JRZ)
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