Lieve vrijwilligers en sponsoren van Stichting Droomdag,
Ik wil jullie via deze brief heel hartelijk bedanken voor de onvergetelijke Droomdag die wij op
14 juni jl. mochten beleven. Mijn dochter Rebekka (10 jaar), haar vriendin Britney, mijn zus
Jolanda en ik hebben ongelooflijk genoten en we voelden ons als prinsessen. Even waren de
zorgen weg en werden we ontzettend verwend met geweldige activiteiten en aandacht.
De dag begon al geweldig met een ritje met de taxi naar De Eemhof. We wisten niet wat het
dagprogramma zou brengen en vol verwachting en blij kwamen wij in Zeewolde aan. Wat
een prachtig park en wat werden wij warm en liefdevol opgevangen door de lieve
vrijwilligers Petra en Jan. De rode loper lag uit en terwijl wij er overheen liepen werden wij
aangekondigd door een lakei.
We kregen een bakkie koffie en limonade voor de kids met een heerlijk gebakje. Daarna
mochten wij cupcakes versieren en konden wij onze creativiteit de vrije loop laten.
Vervolgens hebben Rebekka en Britney heel dapper een boef opgepakt, die ontsnapt was uit
het plaatselijke politiebureau. Met sirene en gierende banden reden wij in een echte
politieauto en dito agenten door het park. Geweldig! Voor we mochten genieten van een
heerlijke en zeer uitgebreide lunch kregen we eerst een fotoshoot in een daarvoor ingerichte
studio.
Het middagprogramma was nog verrassender! We gingen met een brandweerauto naar een
ander gedeelte van het park. Toen we voorbij wat hoge bomen liepen, zagen we daar een
helikopter staan ... ik stond stil met mijn mond open en wat traantjes kwamen op. Ik had
nooit gedacht dat deze wens vandaag tot vervulling kon komen. We mochten in paren van
twee personen een super mooie vlucht boven het park, de weilanden en het meer maken.
Zo mooi!
De verrassingen bleven maar komen, want direct daarna werden wij ontvangen voor een
moment van heerlijke ontspanning, waar Rebekka haar nagels werden versierd met leuke
bloemetjes en haar haar werd gekruld en opgestoken. Ik kreeg o.a. een heerlijke
gezichtsbehandeling en zo werden wij allen volledig in de bloemetjes gezet. Heerlijk!
Vervolgens kwam de laatste en super mooie verrassing. Een overweldigende rit in een witte
limousine die werd voorgeleid door de marechaussee op een motor. Wow, zo tof en dit was
Rebekka's grootste wens. Daar gingen we als echte beroemdheden, compleet met bubbels
(zonder alcohol) en een muziekje op, rijdend over de wegen in de buurt. Wij bleven kijken
naar de mannen op de motor, die het verkeer regelden, iedere keer als wij een kruising
naderden. Te gek voor woorden!
De dag werd afgesloten met een heerlijk diner. Er was weer ruimschoots te kiezen, net zoals
bij de lunch, uit heerlijke gerechten en toetjes. Er werd muziek gespeeld en als afsluiter
hebben we gezamenlijk gezongen. Wat hebben wij genoten!
Zelfs na deze geweldige dag bleven de verrassingen komen. We stonden onverwachts in de
plaatselijke krant, met foto en een korte samenvatting van de dag. Later ontvingen wij een
USB-stick met alle foto's en een filmpje en ook nog een prachtige foto op canvas van de
fotoshoot. Deze heeft al een mooi plaatsje gekregen bij ons thuis. Onvergetelijk en mooi!

Wij kunnen eigenlijk niet goed in woorden uitdrukking hoe blij, gelukkig en dankbaar wij zijn
voor deze prachtige dag en alle verrassingen. Desondanks hierbij een poging.
Super bedankt lieve stichting Droomdag, lieve vrijwilligers, die zich allen liefdevol hebben
ingezet en ook alle sponsoren die dit hebben mogelijk gemaakt. Graag ook extra dank aan de
lieve begeleiders Petra en Jan!
Wij zullen deze dag echt nooit meer vergeten en dragen dat gevoel nu voor altijd met ons
mee, wat er ook gebeurt.
Dank jullie wel!
Hartelijke groeten,
Linda Meijer Karabulut en Rebekka
Ook namens mijn zus Jolanda en vriendinnetje Britney

