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Zo'n tien kinderen van Villa Indigo uit Evere beleefden gisteren een dag om nooit te vergeten op de
Zuidfoor in Brussel. De foorkramers en het kabinet van schepen Marion Lemesre (MR) nodigden de
zieke kinderen uit om gratis een ontspannende dag te beleven op de kermis.

De foorkramers van de Zuidfoor slaan ieder jaar de handen in elkaar om zieke kinderen de dag van hun
leven te bezorgen. "Het kabinet van schepen Marion Lemesre bepaalt welke organisatie beloond wordt en
wij ontvangen de kinderen vervolgens met open armen", zegt Patrick De Corte, voorzitter van de
foorkramers. "Vorig jaar waren er vijftig kinderen aanwezig, nu zijn er dat tien. Het doet ons ieder jaar weer
plezier om die kinderen te zien lachen. Wij foorkramers zijn zelfstandigen en moeten iets verdienen aan onze
attracties, maar voor deze kinderen openen we onze attracties voor niets." Villa Indigo is een oord waar
kinderen worden opgevangen die lijden aan ziektes die een aanzienlijke verzorging vergen en waarvan de
diagnose vaak onder voorbehoud is. "Het kind vindt hier niet alleen een tweede thuis, de ouders hebben
door ons ook eindelijk eens tijd voor zichzelf. Want de ziekte van het kind vergt een totale inzet, zowel
overdag als 's nachts", vertelt directrice van Villa Indigo Dorothée Pereira. "Toen we gecontacteerd werden
om een dagje gratis naar de kermis te komen, hebben we geen moment getwijfeld. Een busje heeft ons naar
de kermis gebracht en vanaf toen was het genieten geblazen. In Villa Indigo is er plaats voor tien kinderen
en die zijn allemaal meegekomen. We vonden het belangrijk dat er niemand moest achterblijven. Ieder kind
heeft hier ook zijn eigen begeleider zodat de dag zorgeloos kan verlopen."

Weinig volk
Door de warmte liepen de kinderen van Villa Indigo gisteren bijna alleen rond op de kermis. "Het klopt dat we
tot nog toe minder volk hebben mogen verwelkomen dan vorig jaar. Toen kwamen er in totaal 1,5 miljoen
mensen naar de Zuidfoor. De mindere opkomst van dit jaar komt door de extreme hitte, waardoor mensen
veel later naar de kermis komen, en door de ramadan", aldus De Corte. "Op 10 augustus eindigt de ramadan
en dan hopen we op een inhaalbeweging van de bezoekersaantallen."

RSC Anderlecht
Op maandag 5 augustus om 16 uur komen de spelers van Anderlecht naar de foor. Dennis Praet en co
zullen dan tussen de Hallepoort en de Anderlechtsepoort handtekeningen uitdelen en enkele attracties
uitproberen.
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