
Beste mensen, beste D.R.O.P-sympathisanten 

 

 

We hadden jullie zo graag uitgenodigd op onze traditionele jaarlijkse brunch op de eerste zondag 

van december. Helaas! 

 

Dit jaar kan onze gezellige, jaarlijkse DROP-brunch niet op traditionele wijze doorgaan. We bieden 

nu een “corona veilig” alternatief aan. We willen het voor iedereen veilig houden en daarom 

organiseren we deze keer op 06 december 2020 een “drive-in take-away”. 

 

 

 
 

 Standaard brunchpakket en… extra champagne 

Voor een vlot verloop is op voorhand inschrijven en betalen absoluut noodzakelijk. Dat kan via het 

inschrijvingsformulier op de website www.dropafrika.be t.e.m. maandag 30 november 2020. 

Betalen kan per overschrijving of met PayPal. 

 

De brunchpakketten worden in “COVID-proof” omstandigheden klaargemaakt en kunnen 

“contactloos” met de wagen worden afgehaald op 06 december 2020 in het Damiaaninstituut 

Aarschot van 08 u tot 12.00 u. Om onnodige verplaatsingen te vermijden kun je eventueel met 

vrienden, kennissen en buren afspreken om gegroepeerde bestellingen af te halen. 

 

De afhaalprocedure wordt medegedeeld na inschrijving en betaling. 

 

We bieden je een smakelijk standaardpakket aan voor 16 euro per persoon. Je kunt ook opteren 

voor een bubbelpakket met champagne, 75 cl voor 21 euro extra. De sint zorgt ook nog voor een 

kleine verrassing. Zo wordt een winterdag in coronatijden toch nog leuk en gezellig. Volgend jaar, als 

we weer mogen samenkomen, organiseren we de brunch op de traditionele manier en krijgt 

iedereen van ons allemaal een warme knuffel. 

 

Het D.R.O.P-team wenst jullie smakelijk eten en hoopt vurig jullie allemaal spoedig te kunnen 

ontmoeten op één van onze evenement t.v.v. de D.R.O.P-projecten. Intussen roeien we met de 

riemen die we hebben om de projecten in Afrika gerealiseerd te krijgen. Moeizaam en wat trager 

maar met jullie steun komen we er wel. 

 

Hartelijk dank bij voorbaat en hou het veilig en gezond. 

 

Het D.R.O.P-team 

 

      Nodig zeker al jullie vrienden en kennissen uit op onze DRIVE-IN TAKE-AWAY.  

http://www.dropafrika.be/
https://youtu.be/fgYGaEw9Mf8
http://www.dropafrika.be/index.html

