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Ze wilden niet aan de kant staan toekijken, terwijl Oekraïense kinderen met lege handen en vol verdriet 
in ons land aankomen. Dus vullen Janneke (13) en haar mama Wendy (49) uit Rijmenam (Bonheiden) 
rugzakken vol dromen voor hen. Ze wilden er enkele honderden inzamelen, maar intussen reageerden al 
duizenden Vlaamse kinderen dat ze hun Oekraïense leeftijdsgenootjes willen helpen. 
 
De veranda van de familie Lens-De Pree in Rijmenam heeft iets van een opslagplaats. Overal waar je kijkt, 
liggen rugzakken. Gevuld met liefde en afleiding: een knuffel, kleurboeken met stiften en potloden, een 
gezelschapsspel en wat verzorgings- en schoonheidsproducten. 



“Zeven jaar geleden heeft mijn mama al eens samen met mijn zus Boukje ‘rugzakken vol dromen’ 
verzameld voor de Syrische vluchtelingenkinderen”, zegt Janneke. “Ik was nog te klein om mee te helpen 
en te beseffen wat er eigenlijk aan de hand was. Nu ben ik 13, en begrijp ik dat het echt heel heftig moet 
zijn voor die jongens en meisjes. Hoe meer beelden ik te zien kreeg, hoe harder ik de drang voelde om 
iets te doen. Ik heb onmiddellijk aan mama gevraagd om haar actie samen met mij te herhalen.” 

 

 ©  Dirk Vertommen 
 

Hoewel mama Wendy aan MS lijdt en eigenlijk heel veel moet rusten, kon ze naar eigen zeggen niet 
anders dan mee te stappen in het project van haar dochter. “Het is geweldig om samen een verschil te 
kunnen maken. Dat we deze actie speciaal voor kinderen doen, vind ik als kinderpsycholoog ook enorm 
belangrijk. Ik hoop dat onze rugzak een start is van hun hersteltraject. We kunnen jammer genoeg de 
oorlog niet stoppen, maar hen wel helpen om hun pijn en verdriet even te vergeten en het trauma te 
verwerken.” 

Groot succes 

Toen Wendy en Janneke aan het project begonnen, hoopten ze minstens 300 rugzakken te kunnen geven 
aan Oekraïense kinderen en tieners. Maar hun actie bracht bij veel mensen iets teweeg. Bekende 
Vlamingen en influencers zijn mee op de kar gesprongen. Intussen zijn er al twaalf inzamelpunten van 
aan de kust tot in Hasselt, en zamelen zelfs scholen met honderden leerlingen rugzakken en spullen in. 
De verhoopte paar honderden rugzakken vol dromen zullen er meer dan waarschijnlijk een paar duizend 
worden. 



“We zijn toch een paar uur per dag bezig met rugzakjes vullen, berichten te beantwoorden en alles te 
organiseren”, zegt Janneke. “Maar dat vind ik niet erg. Het mag me nog zo veel tijd kosten, het gaat nooit 
als een opdracht of een verplichting aanvoelen. Want hoe meer ik moet werken voor dit project, hoe 
meer rugzakjes ik kan geven, en hoe meer kinderen weten dat ze er niet alleen voor staan.”  
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