
 #brievenvandekerstman 

Als er één iets is waar covid-19 helemaal geen grip op krijgt dan is het wel op de creativiteit 

van onze Torhoutse Heidi Ramault en Kristien Demeulenaere. 

Heidi Ramault is bestuurslid van vzw Thaismiles en creatief met papier. 

Kristien Demeulenaere ademt taal en runt al jarenlang haar eigen vertaalbureau, Dekris. 

De twee dames slaan nu de handen in elkaar en gaan een unieke samenwerking aan, die 

gelanceerd wordt als #brievenvandekerstman. 

De kerstperiode, die er dit jaar toch iets anders zal uitzien, is de tijd bij uitstek om knus bij 

elkaar te zijn, familie en vrienden te ontmoeten, dat speciaal cadeautje te zoeken voor die ene 

iemand. Dit jaar zullen we die tijd wat anders en creatiever moeten invullen. 

Heidi en Kristien zorgen ervoor dat jouw warme kerst- en nieuwjaarswensen tot ver buiten 

België bij die speciale persoon terechtkomen: vrienden, kinderen, ouders, broers of zussen, 

familie, kennis … de lijst is onbeperkt. 

Het kerstproject #brievenvandekerstman biedt een unieke kerstbeleving aan: Heidi (die 

elk jaar op de sociale kerstmarkt haar zelfgemaakte kerstkaarten verkoopt) ontwerpt voor deze 

uitzonderlijke samenwerking uniek briefpapier, een kerstmanstempel en een 

kerstmanpostzegel, Kristien wordt voor de gelegenheid de kerstvrouw van dienst en schrijft 

jouw gepersonaliseerde brief met de hand. 

Praktisch verloopt het als volgt: stuur een mail 

naar info@thaismiles.be, vermeld wie je met een brief 

van de kerstman wil verrassen en wat je graag in de 

brief wil laten schrijven. Je ontvangt de brief per post in 

een gepaste omslag en kan die dan zelf opsturen of 

persoonlijk afgeven aan jouw bestemmeling 

Jouw gepersonaliseerde brief of brieven kan je vanaf 

vandaag tot en met 13 december 2020 bestellen op 

info@thaismiles.be. De prijs per brief bedraagt € 8,00. 

Na ontvangst van jouw betaling op rekeningnummer 

BE59 6528 4979 2026 van Thaismiles ontvang je een 

bevestiging. 

Onze #brievenvandekerstman kan je bestellen in het 

Nederlands, Frans, Duits, Engels en Italiaans. 

De gepersonaliseerde handgeschreven brief krijg je ten 

laatste op 20 december in jouw brievenbus. 

De opbrengst van #brievenvandekerstman gaat integraal naar de projecten van Thaismiles. 
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