Het Fonkelavontuur van Rune
Stap 1 -

DE AANMELDING

Rune is een vrolijke jongen van tien jaar oud. Hij heeft een ernstige botziekte en onderging
daardoor al enkele zware operaties en revalidaties. De dokters, die met de de ouders van
Rune overleggen, vinden dat de jongen helemaal voldoet aan de selectiecriteria om een
Goudhaantje te zijn. Ze melden hem aan. En er is weer een Goudhaantje gevonden!

STAP 2 - DE KENNISMAKING
Een speciale Fonkelgezant gaat Rune thuis bezoeken. Heel spannend allemaal. Rune krijgt
een prentenboek overhandigd met allemaal getuigenissen van Goudhaantjes en hun eigen
Fonkelstartdag. Vol voorbeelden van wat er allemaal te doen valt op zo’n Fonkelstartdag. De
Goudhaantjes vertellen en tonen welke talenten zij en hun gezinnen allemaal ontdekt
hebben.
Een persoonlijk Goudhaantjes pasje
We leren Rune en zijn gezin kennen: hun voorkeuren, talenten en naar interesses. Alles
wordt samengebracht in Runes persoonlijke Goudhaantjes pasje: wat doet hij graag, wat kan
hij goed, wat laat zijn oogjes fonkelen, wat zijn zijn beperkingen, waar moeten we op letten.
Hebben de broers en zussen hobbies? Heeft hij interesses die aansluiten bij die van andere
Goudhaantjes? Zou hij met deze Goudhaantjes een dreamteam willen vorm?
Zo blijkt dat Rune een het fijn vindt om op te treden voor anderen en heel makkelijk
verhalen bedenkt die anderen boeien of spannend vinden. Heel geïntrigreerd raakt hij van
magie. Het eerste tipje van de sluiter is opgelicht…
Voor het hele gezin
En we leren ook dat Rune maar liefst vijf familieleden mee zal brengen naar zijn grote dag.
Onder hen kleine zus Julie, die later prinses wil worden. En broer Matthias kan supergoed
zingen. Papa David is communicatiedirecteur bij een grote bank. Mama Sofie heeft een
winkel voor damesschoenen. Tante Kato houdt van dansen en gaat wekelijks met petekindje
Rune zwemmen. Dat is hun momentje.
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STAP 3 - DE VOORBEREIDING
Rune rijdt wekenlang rond met het getuigenissenboek onder de arm. Hij en zijn familie
ontdekken er samen heel veel mooie verhalen in. Mooie dingen die Goudhaantjes voor hem
al uit hun hoed getoverd hebben. Ze worden heel erg benieuwd naar Runes Fonkeldag: een
dag rond zijn talenten en interesses. Vér van alle zorgen en beperkingen.
Met alle info uit Runes Goudhaantjes pasje gaat het Fonkelteam aan de slag. We gaan
brainstormen hoe we deze dag waar kunnen maken. Samen met onze hele Goudhaantjes
Community (ouders, familie, supporters, partners,…) werken we naar die speciale
Fonkelstartdag van Rune toe.

STAP 4 - DE FONKELSTARTDAG
Op de Fonkelstartdag zélf volgt komen Rune en zijn familie al vroeg naar de plaats van
afspraak. Een kindvriendelijk domein dat is afgehuurd voor Rune en nog vijf andere
Goudhaantjes die vandaag allemaal samen op ontdekking komen. Op ontdekking naar
zichzelf. Na een hartelijk onthaal en gezamenlijk welkomstmoment gaan we aan de slag.
Talentenworkshop met sprankelmomenten en een talentencompliment voor iedereen
Rune en zijn gezin mogen meteen als eerste beginnen met de talentenworkshop. Onder
begeleiding van Talentencoach Nele hebben ze hun sprankelmomentje en spelen ze een
talentenspel. Iedereen van het gezin komt aan de beurt en kiest iemand uit binnen hun gezin
waar ze een supertalent voor zoeken. We maken ieders persoonlijke talentencomplimentje
en staan stil van het effect van hun talenten op anderen.
Zo blijkt mama bijvoorbeeld heel goed te kunnen troosten tijdens moeilijke moment. Papa is
dan weer de clown van de familie. En Rune, zo blijkt heeft naast een podiumtalent ook een
schrijftalent en vriendschapstalent. Hij kan bijvoorbeeld als de beste voor iedereen meteen
het juiste cadeautje kiezen,....Broer Matthias, zus Julie en tante Kato worden ook onder de
loep genomen. Op het einde van de workshop ontvangt iedereen zijn/haar eigen
talentenpluimpjes. Die spelden ze trots op of plakken ze in hun Fonkelboek.
Fonkelboekjes en gezinsschatkisten die helpen groeien
Om het allemaal heel tastbaar te maken krijgt elk Goudhaantje zijn/haar eigen Fonkelboekje.
Dit is hun persoonlijke talentenboekje waar ze de hele dag in werken en dat ze mee naar
huis krijgen om ook thuis verder mee aan de slag te gaan. Het helpt hen focussen op
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sterktes, talenten en complimenten. Onze Goudhaantjes brengen dit boekje ook mee naar
volgende Fonkelevenementen. Zo groeit het met hen mee op hun fonkeltraject en kunnen ze
er ook op terugvallen wanneer het weer even moeilijk wordt. Voor Goudhaantjes die zelf
niet kunnen schrijven, voorzien we indien ze dat willen een digitale versie met aangepaste
software.
Het gouden veertje doorgeven
Na de talentenworkshop sluit het gezin van Goudhaantje Rune weer aan bij de rest. Eerst
nog even passeren langs de “Stoefstoel”. Daar treffen ze Lina, een achtjarig meisje met een
motorische beperking.
Lina is een Fonkelgids dat enkele maanden geleden als fonkelnieuw Goudhaantje haar eigen
Fonkelstartdag beleefd heeft. Toen ontdekten we dat ze ervan droomt fotografe te worden.
Vandaag op Runes fonkelstartdag is Lina onze huisfotografe van dienst. En zo ontmoeten ze
mekaar allemaal tijdens die Fonkelstartdag op een groots moment.
Nét als Rune met zijn talentenpluimpje plaatsneemt op de stoefstoel, maakt Lina er een foto
van. Een mooi plaatje van een mooi moment: terwijl ze één na één plaats nemen op de stoefstoel
zit, lezen ze allemaal mekaars talenten en complimentjes voor. Wie op de stoefstoel zit mag ten volle
ontvangen en ze genieten met hun hele gezin van dit moment.

Een boeiend programma voor het hele gezin
Er volgt een stevig programma van leerrijke maar ook ontspannende workshops. En elk
Goudhaantjesgezin wordt de hele dag lang begeleid door zijn persoonlijke Fonkelteam dat
zorgt voor de nodige aandacht en ondersteuning van het gezin. Fonkelgids Lina, die zo graag
fotografeert, volgt de familie terwijl ze ingewijd worden in de wondere wereld van de
goochelkunst. De goochelaar weet er echt àlles van. Zijn verhaal wordt aangevuld met
pittige verhalen van Fonkelgids Daan. Daan is 11, heeft een hartafwijking, maar wij kennen
hem vooral voor zijn talent voor goochelen. Hij is onze Fonkeldeskundige voor de
goochelworkshop en toont een staaltje magische assistentie.
Na een korte pauze is het tijd voor creatief werk. De jongens van het gezin – Rune, broer
Matthias en papa David sluiten aan bij de workshop “vreemde vogels”. Tijdens dit
knutselmoment maakt iedereen zijn eigen “vreemde vogel”. Vreemd heeft voor iedereen
een andere invulling. We zetten ieders kwaliteiten letterlijk in de verf. De drie dames van het
gezin -zusje Julie, mama Sofie en tante Kato- krijgen een eigen mini-styling workshop
‘Prinsessen voor gevorderden’. Lina heeft het druk met haar fototoestel…
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Samen en toch apart
Tijdens de Fonkelstartdag komen de Goudhaantjes mekaar tegen en worden ervaringen en
verhalen uitgewisseld. De kinderen staan centraal en blinken van trots. Ze leren elkaar
kennen rond gezamelijke passies. Hun ziekte of beperking telt vandaag niet mee.
Tijdens het gezamenlijke afsluitmoment vliegen de enthousiaste verhalen in het rond. Rune
en zijn nieuwe Goudhaantjes vrienden fonkelen. Moe maar voldaan gaan de kinderen én de
families naar huis. Maar dan is het natuurlijk nog lang niet gedaan…

Stap 5 -

HET NABEZOEK

Een paar weken later staat het speciale Fonkelteam opnieuw aan de deur. Met film- en
fotomateriaal, waardoor de Fonkelstartdag nog eens herbeleefd kan worden. Zelfs de
workshop ‘goochelen voor gevorderden’ is gefilmd. Rune kan alles tonen aan zijn vrienden
op school, aan dokter Frederik!
En er is meer. Die dag wordt Rune officieel gevraagd of hij wil toetreden tot de orde van de
Fonkelgidsen. Volmondig zegt hij ‘ja’ en hij krijgt een speciale Fonkelmedaille opgespeld.

Stap 6 - FONKELGIDSEN als ‘way of living’
Vanaf nu begint het connecteren pas echt! De Goudhaantjes worden Fonkelgids en hebben
het voorrecht en het privilege om dit gevoel uit te dragen en te vermenigvuldigen.
Zij gaan ’connecteren’. Daardoor duurt een Fonkeltraject ook véél langer dan een dag.
Daardoor houdt het ook niet op na de Fonkelstartdag.
Een ambassadeurskoffertje vol goed nieuws
Zo ook Rune! Als Fonkelgids krijgt hij een ambassadeurskoffer met daarin tal van leuke
gadgets en spulletjes om op school, aan vriendjes, families en dokters te vertellen over
Goudhaantjes vzw.
Als Fonkelgids krijgt Rune ook de Goudhaantjes-nieuwsbrief! Daarin leest hij het verhaal van
Noa, een andere Fonkelgids uit de buurt en al éven gepassioneerd door op het podium
staan. Noa wil op de jaarmarkt in de buurt zijn eigen goochelkunstjes “verkopen” aan het
publiek. Hij zoekt nog een partner in crime. Rune biedt zich aan en samen maken ze er een
mooie dag van.
Geven en nemen
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Verderop in de nieuwsbrief staat ook de vraag van Goudhaantje Kim. Die blijkt een talent te
hebben om te willen helpen en met mensen te praten. Ze is ook dol op schoenen. Misschien
wordt ze wel ooit schoenenverkoopster? Nu wil het toeval wil dat Runes mama een
schoenenwinkel runt. Kan zij helpen?
Runes papa David heeft intussen over de Fonkelstartdag gesproken met zijn baas op het
werk en het bedrijf houdt een inzameling voor Goudhaantjes vzw. We zoeken voor ieders
talent mogelijkheden om het te tonen, te laten groeien. Dat gebeurt tijdens onze inclusieve
projectdagen. Iedereen helpt mee voor iedereen.
Waar je je goed bij voelt
Fonkelgidsen zijn héél belangrijk. Ze connecteren. Iedereen draagt bij naar eigen vermogen
en eigen keuze. Zij die dromen van de spotlights nodigen we uit om onze missie uit te dragen
via lezingen of presentaties. Maar ook de Fonkelgidsen die liever achter de schermen blijven
kunnen hun steentje bijdragen en bijvoorbeeld lege inktpatronen of oude gsm’s verzamelen
op school of jeugdbeweging.
Elk jaar opnieuw worden de Fonkelgidsen én hun gezinnen uitgenodigd op een speciale dag,
de Fonkelgidsdag. Op die ambassadeursdag zien de Goudhaantjes mekaar terug. Worden ze
in de bloemetjes gezet.
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