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100 VRIJWILLIGERS BEZORGEN 600 MENSEN GRATIS 

KERSTFEEST 

 
 

 

Honderd vrijwilligers van Mensen helpen Mensen offeren zondag hun kerstdag op om 

minderbedeelden een vrolijk kerstfeest te bezorgen. Ook Keizer Kamiel, herstellend van een 

hersenbloeding, komt langs. 

 

Zondag krijgen ruim zeshonderd Aalstenaars in de Cesar Haeltermanzaal een gratis kerstfeest 

aangeboden. Mensen helpen Mensen, de vereniging van Kamiel Sergant, kreeg dit jaar de 

steun van het OCMW-personeel om het hele evenement op poten te zetten. Voor de algemene 

organisatie werd Marcia De Neve aangesteld. 

Het kostte bloed, zweet en tranen maar gisterennamiddag was de zaal zo goed als klaar. “Dat 

is toch al een eerst voldoening, nu zondag nog afwachten of alles goed verloopt”, klinkt het 

voorzichtig. 

Dat nog zoveel mensen spontaan de vereniging steunen, is voor De Neve een aangename 

verrassing. “Ze opnoemen is gevaarlijk om er te vergeten, maar Studio 100, Paradisio, Nestlé, 

Aldi, Delhaize en ook lokale handelaars zoals Maeskes Roem steunen dit evenement. Mensen 

komen zich ook spontaan aanbieden om te werken maar intussen hebben we genoeg 

vrijwilligers. 

Veerle De Brucker is één van de medewerkers van Mensen helpen Mensen. “Er zijn iets 

minder inschrijvingen dan vorig jaar maar toch nog 637, van wie 138 kinderen. Iedereen is 

welkom vanaf 13 uur en krijgt dan een omslag met bonnetjes om iets te eten en ook voor de 

cadeautjes. Het aanbod is heel groot, iedereen zal problemen hebben om het te dragen.” 

In de namiddag komen achttien artiesten langs om enkele nummers te zingen. “Er zijn 

leerlingen van DVM, SMI en ook het Sint-Vincentiusinstituut uit Gijzegem komen helpen om 

de voedselpakketten te vullen. Die hebben nu ook gemerkt wat daar komt bij kijken. Er is nu 

op zaterdag geen voedselbedeling maar zondag staan hier nu mensen tegen 17 uur echt te 

wachten op hun pakket”.  

Wie zondag binnenkomt, krijgt van de serviceclub Rotaract één aperitief aangeboden. “Dat is 

het enige van alcohol dat hier geschonken worden, verder niets. Er zijn er soms wel die zelf 

iets meebrengen maar het kan niet. We verbieden dat, we willen geen problemen, aldus nog 

Veerle. 

 

Kamiel 

De organisatie van het feest verliep verder in overleg met onder meer Mia Sergant, dochter 

van Kamiel. Hijzelf zal normaal zondag ook even langskomen. Voor de vele aanwezigen zal 

dat een aangename verschijning zijn want ze hebben hem al zes maanden niet gezien. Kamiel 

moet het verder nog steeds rustig aan doen, na een hersenbloeding en een heupbreuk. 


