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Gezin kampeert in Plopsaland De Panne voor het goede doel
Een Nederlands gezin kreeg gisteren de unieke kans om te overnachten in het grootste
pretpark van België, Plopsaland De Panne. Plopsa organiseerde in samenwerking met het
online veilingplatform Vakantieveilingen.be een unieke veiling. De opbrengst ging
integraal naar Make-A-Wish.

“Toen mijn oog op deze unieke veiling viel, wou ik er meteen voor gaan! We waren dan ook
heel erg blij toen we na afloop de hoogste bieders bleken te zijn”, vertelt Suzan Roosendaal
enthousiast. “Op deze manier schenk ik mijn twee zoontjes een onvergetelijke ervaring én
dragen we een mooi steentje bij aan het goede doel.” Het Nederlandse gezinnetje, afkomstig
uit Aalten, kreeg gisteren de unieke kans om met hun caravan midden in het park tussen de
vele attracties te slapen. Zoals het een echt sprookjesachtige verblijfplaats betaamt mocht

een ontbijt met de Plopsa-figuren niet ontbreken. Bovendien mocht het voltallige gezin 2
dagen lang genieten van alle attracties en shows in Plopsaland.
Plopsa organiseerde deze unieke veiling in samenwerking met het online Veilingplatform
Vakantieveilingen.be. In afwachting van de opening van het Plopsa Hotel, konden
liefhebbers reeds kans maken op een overnachting in Plopsaland De Panne. “Een droom van
menig pretpark- en Plopsa-liefhebber!”, aldus CEO van de Plopsa Groep, Steve Van den
Kerkhof. “We krijgen regelmatig bijzondere aanvragen of wensen toegestuurd. Hieruit blijkt
dat het de droom van vele kinderen is om een keer te overnachten in een Plopsa-park.”
De opbrengst van de veiling gaat integraal naar Make-A-Wish, de stichting die al meer dan
25 jaar de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. “Door de veiling
van dit arrangement kunnen we de droom van enkele kindjes waarmaken. Niet alleen van
diegene die in Plopsaland De Panne hebben overnacht, maar onrechtstreeks ook van de
kinderen die voor een wensvervulling in aanmerking komen. We zijn blij dat we ons op deze
manier kunnen engageren voor het goede doel.”, zegt Van den Kerkhof. Ook Make-A-Wish is
opgetogen met het initiatief. “Het gezicht van een gelukkig wenskind staat voor altijd in ons
geheugen gegrift. Voor Make-A-Wish is dat werkelijk van onschatbare waarde. We zijn dan
ook erg dankbaar voor alle steun die we ontvangen om wensen te kunnen blijven
vervullen.”, zegt Sindy De Laet van Make-A-Wish.
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Over Plopsa
Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 6 themaparken uit. In België bevinden zich Plopsaland De Panne, het
overdekte Plopsa Indoor Hasselt en de toeristische site Plopsa Coo. Op 22 maart 2015 opende Plopsa haar eerste
waterpark, Plopsaqua De Panne. In 2010 werd het eerste Nederlandse indoor themapark, Plopsa Indoor Coevorden,
geopend en werd het bestaande Duitse Holiday Park overgenomen. De Plopsa-parken combineren de magie van de
Studio 100-figuren met het plezier van vele topattracties in een unieke omgeving. Ze ontvangen gemiddeld 2,8 miljoen
bezoekers per jaar. Naast de parken beheert Plopsa ook een externe Plopsa Winkel in Wijnegem Shopping Center.

Over VakantieVeilingen
VakantieVeilingen.be is het jongere broertje van VakantieVeilingen.nl, dat begon als experiment op een 'gewone'
reiswebsite. Dit experiment bleek zo populair te zijn dat het aanbod snel werd uitgebreid en de veilingen een eigen website
kregen. Inmiddels kan de bezoeker bij VakantieVeilingen terecht voor arrangementen variërend van tickets voor concerten
tot een dagje sauna en van hotelkamers tot dineren bij restaurants. De opzet is eenvoudig: kies het aanbod dat bij je past,
plaats een bod op de veiling en volg de afloop live via een terugtikkende klok. De bieder met het hoogste bod op het laatste
moment wint de veiling.

