
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“In Liefde  

kwam je bij ons. 

 

In Liefde  

moest je ook  

weer gaan. 

 

In Liefde  

zijn wij  

altijd samen” 
 

 

 

 

  



 

 

“Amor vincit omnia” 

 

Lieve mensen, 

 

Zondag - begin februari - tranen – kraanvogels - familie - muziek - warmte – kaarsen - de geur van vers 

gebak – knutselen – Laura Omloop - creativiteit - wandelen – zingen – warme zonnestralen - verdriet  

mindfulness – tekenen – herdenking – bloemen – stilstaan bij – grote zus – blauw met witte stippen    

zingende juffen - papieren bootjes op het water – Oktaaf – liedjes van K3 - haar naam met stenen leggen  

vrienden - knutselen – liefde – stroom van Liefde - natuur - warme chocolademelk - omringd worden door 

lieve mensen - genegenheid – troost – de Bijloke – foto’s – 5 unieke levensjaren – Manu Keirse – zingen 

met Simonne - Bourgoyen – samenzijn - Instagram tags – wensballonnen – vlinder – laarsjes – schortje - 

tekeningen - helpende handen – cupcakes bakken – hoop – kunstwerkjes tentoonstellen – zachte gebaren 

uit onverwachte hoeken – hoop – sterren – knuffels - bloemen – regenboog – zon, veel zon! 

 

 

Dé Marie-Alixedag hoeft geen betoog meer, het is haar herdenkingsdag waarop we willen stilstaan bij  

Marie-Alixe haar mooie en intense, maar veel te korte leven.  

 

Helaas stopte haar leventje 12 jaar geleden heel bruusk en abrupt. Marie-Alixe huppelde en fladderde 

letterlijk door het leven. Haar laarsjes blijven onaangeroerd in onze woonkamer staan, maar we zijn er 

rotsvast van overtuigd dat ze er nog is, weliswaar anders. We willen haar op een kwetsbare manier levend 

houden en nemen haar overal met ons mee.  

 

Voor de komende Marie-Alixedag gaan we haar overal ter wereld meenemen, gedurende het volledige jaar. 

 

Voor haar huppelende, vrolijke en opgewekte pasjes kozen we dit jaar voor het symbool van een vlinder. 

De vlinder symboliseert daarnaast ook kwetsbaarheid, schoonheid, reinheid, geborgenheid, warmte, liefde 

en tederheid.  

 

 

Voor iedereen die wenst deel te nemen aan “Golf van Vlinders”, delen we vlindertjes uit. Jullie nemen haar 

mee de wereld rond. Jullie laten het vlindertje achter op een bijzondere plek in een andere provincie, land 

of zelfs werelddeel.  

 

 

 



 

 

 

Wil je graag deze “Golf van Vlinders” mee verwezenlijken?                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                          

Kom een vlindertje ophalen tussen zondag 29/01/2023 en zondag 05/02/2023 op één van de volgende 

plaatsen. 

- Sint-Gerolfkerk, Drongenplein 26 te Drongen. De kerk is elke dag open van 8.00u tot 18.00u. 

Achteraan in de kerk aan het Mariabeeld (linkerkant) zal er een curverbox staan waaruit u een 

vlindertje kan meenemen. 

- Basisschool Proosterbos, Drossaardstraat 21, 3630 Maasmechelen. Het secretariaat is open op 

weekdagen van 8.00u tot 16.30u. Behalve op woensdag, open van 8.00u tot 12.00u. 

Op het moment dat jullie het vlindertje achterlaten op een door jullie gekozen bijzondere plek, kunnen 

jullie ons hiervan vrijblijvend een foto sturen via what’s app: +32 (0)475 270 970 of posten op jullie 

verhaal, vergeet ons niet te taggen. Wij reposten deze foto op het verhaal van ons privé account   

blanchaertruth en  Ruth BL. Zo creëren we ook een digitale “Golf van Vlinders”. 

Laten we de “Golf van Vlinders” door de wereld fladderen?  

Met hartverwarmende groeten, 

Lars & Ruth Bogaert – Blanchaert, Marie-Alixe*, Bastien, Anne-Julie en Félicien 

www.marie-alixe.be 

 

http://www.marie-alixe.be/

