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Wensballonnen met inspiratie

REPORTAGE ACTIE WENSBALLONNEN

Wensballonnen en goede doelen. Natasja de Waal uit Warffum roept iedereen
op mee te doen aan haar bijzondere viering van oud en nieuw bij het vreugde-
vuur in haar dorp. En ze hoopt dat de rest van Nederland volgt.
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WARFFUM ,,Inspiratie’’, roept Natas-
ja de Waal als ze de wensballon los-
laat. ,,Dat wens ik iedereen toe.’’ Ze
kijkt hoe de ballon het luchtruim
kiest boven Warffum. ,,Dit is cool.’’

Haar feestje wordt nog mooier als
veel buurtbewoners tijdens de jaar-
wisseling bij het vreugdevuur aan de
zuidwest-kant van het dorp wens-
ballonnen oplaten. En het is hele-
maal top als ze geld doneren aan een
goed doel. In plaats van te investeren
in gevaarlijk en milieubelastend
vuurwerk. ,,Maar niks moet, alles
mag.’’

Wensen voor jezelf, voor anderen
en voor de wereld. Natasja is druk
met het enthousiasmeren van men-
sen voor haar project. Best bijzonder
voor iemand die het liefst op de ach-
tergrond opereert. ,,Ik kom uit mijn
comfortzone. Dankzij de cursus Bui-
tenGewoonZijn.nu.’’

Sinds september volgt ze deze
training voor het leiden van een
krachtig leven en haar wensballon-
nenproject oudNUnieuw is er onder-
deel van. ,,Een openbaring’’, zegt ze.
Want ze komt tot dingen die ze eer-
der niet durfde.

Zo ging ze met Sint Maarten ver-
kleed de straat op om buurtbewo-
ners te inspireren voor haar ballon-
nen- en goededoelenactie. ,,Een vlin-
der die haar vleugels uitslaat’’, om-
schrijft een buurvrouw, die Natasja
die avond voor het eerst ontmoette
en zich heeft aangesloten bij het ini-
tiatief. Natasja schreef ook een bal-

lonnenleverancier uit Groningen
aan met het verzoek haar project te
sponsoren. ,,Dat zou ik eerder nooit
doen’’, zegt Natasja, die in het dage-
lijks leven een woongroep op een
zorgboerderij begeleidt.

Haar lef is beloond met mooie bal-
lonnen en promotiemateriaal voor
haar kraam op de Winterfair in de Op
Roakeldaishal in Warffum, komend
weekeinde. ,,Eerder zou ik gedacht

hebben: getverderrie, wat eng alle-
maal. Nu denk ik: superleuk.’’ Doch-
ter Murron (10) helpt haar moeder
met het oplaten van een grote wens-
ballon. Als je geen ervaring hebt en
er waait een stevige wind, is het een
kunst om de brander aan te krijgen
die de verwarmde lucht in de ballon
blaast. Maar het lukt. ,,Dit opent zo-
veel deuren. Ik hoop dat de rest van
Nederland volgt.’’

Met een wensballon sturen mensen
een warme liefdesgroet of wens de
wereld in. De grote ballon van af-
breekbaar papier heeft een bran-
der. Wanneer je die aansteekt,
wordt de lucht in de zak warm en
stijgt deze op. De ballon is licht
ontvlambaar. Het wordt dan ook
aangeraden de ballon met z’n
tweeën op te laten.

Wensballon

ensballonnen met inspiratie

¬ Natasja de Waal en haar dochter Murron laten in de tuin een wensballon op. Foto Jan Zeeman


