Zondag was het zover: de dag waar we al een hele tijd naar met een bang hartje naartoe leefden.
Alles was zo goed als klaar, ik (Evy) ging heel vroeg opstaan, nog flyers maken van de beschikbare poezen, alle
tombolaprijzen op ’t gemakske inladen en tegen 9 u klaarstaan aan de zaal.
Toen ik zondag om 9 u15 mijn ogen opentrok, ben ik heel hard beginnen vloeken en constateerde ik dat mijn GSM
uitstond en mijn wekker van 6 u dus niet was afgelopen. Kapot van de stress, zenuwen en geweldig kwaad op
mezelf belde ik Kate die mij tevergeefs probeerde te kalmeren.
Alles waaraan ik die moment aan dacht, in de auto gegooid (was enkel de knikkers vergeten dus viel best mee) en
naar Temse geraced, nat van de tranen en compleet opgefokt.
Daar aangekomen kwamen mijne compagnon (Kate) en ons team mij troosten. Ik voelde me zo schuldig. Terwijl
iedereen begon pannenkoeken te bakken, standje opzetten, tafels te dekken, vertrok ik met Werner om de
tombolaprijzen en nog extra tafels (gelukkig dat we dat gedaan hebben) op te halen.
Toen alles ter plaatse was, ging het als een trein. De tombola werd uitgesorteerd, onze stand werd opgezet,
ondertussen konden we genieten van de koffiekoekjes die onze Stijn had meegebracht.
Pannenkoeken werden a volonté gebakken, met 6 pannen tegelijk. Later zou blijken dat zelfs dat niet voldeed om
aan de vraag te voldoen. Het pannenkoekendeeg werd trouwens allemaal (70 liter) geschonken door GASTHOF
CARDIS TE DENDERMONDE (http://gasthofcardis.tripod.com ), waarvoor onze dank. Ook de papieren onderleggers
waren van hen.
Mijn broer kwam langs met borden, tassen, bestek en de koffiezet, die we mochten ontlenen van de Brandweer van
Temse. Ook aan hen nen dikke merci!
Ondertussen kwamen ook onze raskatjes binnen gedruppeld, alsook Lizzy van kattenspeelgoed
(www.kattenspeelgoed.be) en Cathy van Cat-alicious (www.cat-alicious.be) die de super grote krabpaal doneerde
voor onze tombola. Deze werd trouwens gewonnen door Maite Schoonbaert (zij kwam met haar 2 ragdolls)
Ook de FWF (http://www.felinewelfarefoundation.org/) kwam nog opdagen en toen waren we compleet.
De kindjes werden ook niet vergeten. Er was een kleurhoekje (dat niet werd gebruikt aangezien mijn eigen familie
die tafels had aangeslagen), er was een grime-standje en een super tof standje waar de kindjes cakejes konden
versieren.
Het was een kwartier voor de officiële opening al druk aan de kassa. Iedereen stond direct op scherp.
Pannenkoeken vlogen de deur uit, waardoor er al snel wachtrijen ontstonden. Maar ja, geduld is een schone deugd
;) Er waren 120 zitplaatsen, maar dit was duidelijk onvoldoende. Vele mensen moesten recht blijven staan en
wachten tot er een plaatsje vrij kwam. De tombola was om 16 u ook helemaal uitverkocht. (bracht 850 € op) en ons
winkeltje draaide ook overuren (bracht ongeveer 1200 € op)
Magic Rookie (http://magicrookie.be/ ) deed dan ook zijn best om iedereen bezig te houden met denkspelletjes en
goocheltrucjes.
De uitslag van de knikkerpot was: 335 knikkers. Dichtste hierbij was Katja Perremans met 336 stuks. Zij wint de 6
flessen wijn. Proficiat Katja!!! Het antwoord op de schiftingsvraag (hoeveel bedroegen de dierenartskosten in 2013,
inclusief labo-onderzoeken) was: 33387 €
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De uitslag van de kattenshow:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Mijn Bengaaltjes One in a Million
Mijn Bengaaltjes Glamour Girl
Bo of Charly’s Home
Most Friendly Rags Merlijn
Most Friendly Rags Luna
Holly The Black Shadows
Pasha
Qyraa van de Lootakkers
Most Friendly Rags Lemon
Tiamo Lambirz
Cat-alicious Emmanuelle Exceptionelle
Chanel Lucky Blue Lambirz
Jack Tinyata

Proficiat aan iedereen en heel erg bedankt dat jullie erbij wilden zijn!
Ik wil graag iedereen persoonlijk bedanken, maar dat gaat niet. De kans is veel te groot dat ik iemand ga vergeten.
Daarom bedankt aan: onze familie, vrienden, kennissen, opvanggezinnen, vrijwilligers, donateurs, klanten,
standhouders, fokkers en sympathisanten voor alle gedane moeite! (denk dat ik de meeste nu wel mee heb ;) )
Deze dag heeft ons een financieel duwtje (allé, ne serieuze stamp) in de rug gegeven, het eindbedrag moeten we
nog uitrekenen als alle kosten verrekend zijn, maar vast staat dat het zeker de moeite was!
Vele Groetjes
Kate en Evy
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