
30/04/2006 Disneyland Parijs 
Om iedereen te overtuigen  wat de Make-A-Wish doet voor deze lieve kinderen. 
Deze mooie dag heeft Laura verleden jaar 2006 mogen ervaren.  

 
Disneyland Parijs 
Laura beleeft schitterend weekend. 

Voor Laura het schattig meisje met de enorme 
glimlach werd vorige zaterdag een droom 
werkelijkheid. De vrijwilligers van de 
organisatie "Make a wish" 
verrasten haar door als vermomde 
Disneyfiguren haar op te wachten aan het 
station in Kortrijk. 
        
Met de trein naar Disneyland Parijs. 
Daar aangekomen stond Laura nog veel meer 
leuks te wachten. Zodat het een onvergetelijke 

dag werd voor haar en de familie. 

Ze kreeg een zak vol verrassingen van Mickey Mouse en een 
speciaal pasje om voorrang te hebben op alle attracties. 
Kreeg ook extra aandacht van alle Disneyfiguren. 

Laura liep school in de centrumschool toen de diagnose viel ondanks de vele chemokuren stelt ze 
zich moedig op. Ze weet dat ze daarvoor naar het ziekenhuis moet. Sindsdien krijgt ze thuis les van 
haar juf Sofie uit 3B. Knuffel van de klasgenootjes. 

21/03/2007 dag van de lente 

 
 
 
Deze morgen kregen we het droevige bericht dat  
Laura na een langdurige ziekte in 
huiselijke kring overleden is.  
Laura is een klasgenootje uit 4A van de centrumschool 
 
Het leven is afscheid nemen.  
Het begint met afscheid van de duisternis,  
het eindigt met afscheid van het licht.  
Afscheid nemen is het einde van iets,  
maar vaak ook het begin van iets anders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27/03/2007 Afscheid van Laura 

Vandaag hebben we afscheid genomen van Laura  

 
 

De kleine Laura verbleef een groot deel van de voorbije twee jaar in het ziekenhuis 
waar ze tegen haar zware ziekte, botkanker vocht. 

Ze kreeg veel steun van haar klasgenootjes uit de centrumschool. 
Het droevige nieuws kregen we op de eerste dag van de lente 

Haar wens was haar grote lieveling Winnie The Pooh te ontmoeten 
en dit is dank zij Make-A-Wish gerealiseerd Disneyland Parijs 

 
Stil en eenvoudig ben je weggegaan 

stil en eenvoudig zal je in onze harten blijven bestaan. 

 

http://www.bloggen.be/guidoenyvette/archief.php?ID=1347
http://www.bloggen.be/guidoenyvette/archief.php?ID=1170

