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MENEER KONIJN HAALT 3.267 EURO OP VOOR VZW KINDERGELUK 

Dat Riemstenaren een warm hart hebben is gisteren alweer gebleken. Bij de 
inzamelactie van Q-Music, op donderdag 19 december, is op een half uur tijd, liefst 
3.267 euro opgehaald voor vzw Kindergeluk. De vzw overkoepelt 28 organisaties die 
zich inzetten voor kansarme kinderen uit Vlaanderen. 

Q-Music sluit vandaag de finale week af van Meneer Konijn. De mascotte bezocht elke dag 
een Vlaamse gemeente om er geld in te zamelen voor vzw Kindergeluk. Gisteren was het de 
beurt aan Riemst. Q-Music DJ Vincent Vangeel verscheen er met een reusachtig konijn. De 
Riemstenaren konden hun giften binnenbrengen tussen 13.00 u. en 13.30 u. 

Christian Bamps, schepen: “Het was hartverwarmend om te zien hoe kinderen van onze 3 
gemeentelijke basisscholen hun ingezamelde centjes kwamen deponeren. De kinderen 
hebben de voorbije weken geen enkele moeite gespaard om geld in te zamelen via soep- en 
wortelenverkoop en het bakken van koekjes. Alles samen goed voor 2.131 euro!”. 

Ook particuliere burgers, meestal jonge gezinnen met kinderen, meldden zich met een 
gezinsspaarpotje. Johan Bruninx, afgevaardigde van vzw Mummerke Feest, had 300 euro 
voor het goede doel op zak. “Ingezameld door een stickerverkoop op de kerstmarkt op 14 en 
15 december”, klonk het enthousiast! 

Ook het schepencollege had een envelopje met daarin van iedereen een privébijdrage. 
Marina Pauly, schepen van Gezin en Gelijke Kansen: “Niet alleen wij, ook het 
gemeentepersoneel heeft een inzameling gedaan. Samen goed voor 470 euro.  Dankzij de 
vzw Kindergeluk weten we dat al het geld van deze vrijgevige mensen goed besteed wordt. 
Een dikke proficiat aan iedereen die een storting heeft gedaan en  Q-Music.”   

-Einde persbericht - 

  
Voor meer informatie: 
Marina Pauly, schepen van Communicatie -  tel. 012 45 90 66 - gsm 0475 93 90 04 -  
marina.pauly@riemst.be 
Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie – tel.  012 44 03 05 -  gsm 0475 62 52 82 -  
lieve.ketelslegers@riemst.be    
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