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Beste leerlingen, beste leraars en sympathisanten, 

Sorry dat ik jullie zo lang heb laten wachten op een antwoordje. Ik heb het tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode 

nogal druk gehad. Vele mensen hebben ons namelijk geholpen met verschillende acties die ze organiseerden t.v.v. 

Hippo and Friends.  

Ik moet zeggen dat ik heel BLIJ was met de actie van VBS De Buiteling! Er worden al weleens taartjes en cupcakes 

verkocht voor ons goede doel, maar klusjes voor het goede doel: dat hebben wij nog niet gehad. Ik heb bij het 

horen en het zien van het bedrag (1.844 € !!!) dat jullie bij elkaar gehaald hebben ook een klein vreugdedansje 

gemaakt. Ook al is het moeilijk om als nijlpaard een 

‘klein dansje’ te doen.  Bij mij is het al snel ‘groot en 

zwaar ‘.  

Misschien hebben jullie zich al weleens afgevraagd 

waarom ik als nijlpaard de naam HIPPO kreeg, en wat ik 

met type 1 diabetes te maken heb? Misschien heeft de 

juf of de meester jullie daar al over verteld?  

Hippopotamus is het Latijnse woord voor nijlpaard, en 

een ‘Hippo’ betekent ook een tekort aan suiker in het 

bloed, dat kinderen en mensen met diabetes weleens 

kunnen hebben. Dat is een heel nare, en vervelende 

toestand als je dat hebt. Zweten, trillen, niet goed 

kunnen nadenken, slappe benen… 

Het geld dat jullie bij elkaar haalden, zal zeker heel goed 

besteed worden. Hippo and Friends heeft 2 belangrijke 

dingen die ze doen: 

1. Type 1 diabetes bekend maken bij zoveel mogelijk 

mensen. Er bestaan nogal wat misverstanden over en 

veel kinderen of ouders worden er ongelukkig van als ze verkeerd begrepen worden, of indien er met hen geen 

rekening wordt gehouden.  Wij proberen dat zo goed mogelijk uit te leggen op facebook, Instagram, onze website… 

2. Onderzoek steunen, waardoor type 1 diabetes misschien ooit genezen of voorkomen zal worden.  Dat 

betekent dat veel studenten, onderzoekers en artsen hieraan meewerken. Wetenschappelijk onderzoek duurt 

altijd heel lang, en kost dan ook heel veel geld om het vol te houden.  

De centen die we van jullie kregen zullen zeer goed gebruikt worden: er moeten bv. 2 computers gekocht worden 

voor 2 nieuwe onderzoekers, er moet een nieuw onderzoeksproject worden opgestart voor een jonge dokter, en 

we moeten ook nog een vloeibare stikstoftank aankopen (heel koud: - 196 graden Celsius! BRRRRR…) 

Daarom dat ik als Hippo heel hard DANK U wil roepen naar alle kinderen in de klassen, naar alle leraars en 

leraressen, en al het helpend personeel van de school. Jullie zijn gewoon top!!!! 

Bedankt,  

Hippe groeten,  

Hippo and Friends  

 

 

 


