Vleuten, 7 december 2020

Beste maandagse Droomdekentjesgroep,

Vijf december is weliswaar al achter de rug
Maar voor jullie komt de Sint graag nog even terug
Met dit bliksembezoekje op de vroege maandagmorgen
Begint Sint de week met een lach en zonder zorgen

Bij deze groep mag best eens worden stilgestaan
Een goed doel is namelijk de reden van jullie bestaan
Droomdekentjes maken voor kinderen is wat jullie doen
En daarvoor geven Sint en Pieten jullie een hele dikke zoen!

Er worden verschillende technieken gehanteerd
Waarmee ware kunstwerken worden gecreëerd
Er wordt veel gequilt, maar ook gehaakt en gebreid
In alle gevallen is er sprake van noeste arbeid

De lat ligt hoog, het moet immers wel netjes, goed en recht
Daarom wordt er met regelmaat gebrainstormd en overlegd
Het biljart ligt dan ineens vol met lapjes in allerlei kleuren en maten
De discussie kan kort of lang duren, maar altijd met goede resultaten

Niet alleen de kwaliteit is top, er is nog meer te melden
Ook qua aantallen zijn jullie namelijk echte helden
Het inleverpunt in Soest kan jullie productie nauwelijks bijbenen
Daarom is een aantal dekentjes nog niet op de website verschenen

Door Corona konden jullie enige tijd niet bijeen komen
De maatregelen moesten immers in acht worden genomen
Maar het werk ging thuis gewoon door en via de app bleef er contact
Dat ging moeiteloos, alsof jullie vaker met dat bijltje hadden gehakt

Afgelopen zomer hadden jullie ineens een verhuizing voor de boeg
Jullie kozen voor “De Weide Wereld”, daar was ruimte genoeg
Met vereende krachten waren alle spullen zo ingepakt en meegenomen
Maar daarmee was aan de zomeractie nog geen einde gekomen

Van de gelegenheid is namelijk ook gebruik gemaakt
Om te bepalen wat inmiddels uit de mode was geraakt
Er is dan ook flink opgeruimd en daarna is alles geordend op kleur
Bij de voorraadkratjes in de kast is nu geen sprake meer van willekeur

Dit najaar ging ook nog eens de nieuwe website in de lucht
Daarbij werd wel regelmatig wat gekreund en gezucht
Maar het uiteindelijke resultaat mag er zeker zijn
Jullie zijn op internet goed te vinden en dat is fijn

Behalve hard gewerkt wordt er ook veel gepraat
Zodat bekend is hoe het met een ieder écht gaat
Dat begint tijdens de start met koffie en thee
Er is dan aandacht voor ieders wel en wee

Jullie delen lief en leed met elkaar en bieden een luisterend oor
En dat gaat gewoon tussen de handwerkbedrijven door
De belangstelling is gemeend en oprecht, en dat is wat raakt
Die hartelijkheid en steun is wat deze groep bijzonder maakt

Jullie zijn allemaal toppers, ieder op zijn of haar eigen manier
Jullie helpen elkaar en jullie maken samen veel plezier
Dat is, zeker in deze tijd, bijzonder van belang
Dus hopelijk doen jullie dat nog heel lang

We wensen jullie dan ook alle goeds voor het komende jaar
Ga zo door, blijf gezond en houd oog voor elkaar!
We hopen dat jullie van de inhoud van dit pakje gaan genieten
Met heel veel groeten van SINT en zijn (creatieve) Pieten

