
20 - 24 april: Quarantaine Week 6 
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Liefste VTK’ers, hopelijk stellen jullie het allemaal nog steeds goed in de ondertussen 
6 weken durende quarantaine. Het is vanzelfsprekend dat deze situatie iets is waar 
iedereen aan heeft moeten wennen. Is het nu je oma die nu alleen in het rusthuis zit 
zonder bezoekjes, jouw ouders die jou vanaf nu weer elke dag zien in plaats van in 
het weekend omdat je normaal op kot zit of gewoon jij die het nog niet helemaal kan 
vatten van wat gaande is. Het is niet abnormaal dat we gewoon moeten geraken aan 
de gang van zaken in deze tijden. Wij zijn er van overtuigd dat er nog een grote groep 
is die ook niet weet wat er allemaal aan het gebeuren is: jullie huisdieren. Jouw hond, 
kat, konijn of zelf jouw schildpad, al die o zo lieve diertjes zijn het vast niet gewoon 
dat alle huisgenoten nu meestal thuis zitten in plaats van enkel in de avond of, voor 
de kotstudenten onder ons, in het weekend. Daarom luidt de wedstrijd van deze 
week als volgt: 

******************WIN*WIN*WIN*******************

Deel de mooiste / grappigste / schattigste foto die je hebt van jouw huisdier tijdens 
deze quarantaine op Instagram of Facebook met de Hashtag #VTKarantaine en stu-
ur jouw bewijs door naar VTK Gent op een van onze sociale media kanalen of via mail 
naar communicatie@vtk.ugent.be. De persoon met de origineelste / mooiste foto is 
de winnaar van deze week en mag zich aan een mooie prijs verwachten. Ik zou zeggen 
doe maar eens lekker zot!

******************WIN*WIN*WIN*******************

Verder moedigen wij iedereen aan om zich toch niet helemaal af te sluiten van de 
buitenwereld, want tegenwoordig kan de wondere wereld van de technologie ons 
bijstaan in het contact behouden tussen vrienden en familie. 

Hou jullie goed en we zien elkaar hopelijk zo snel mogelijk terug. Wees maar zeker dat 
VTK dan klaar zal staan met knallers van activiteiten!

Knuffels,
Fran, Iris en Margot
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