DEURNE 25 DECEMBER 2021

De Brabanders van het Jaar 2021: Charles en Ans uit Deurne

Charles Engelen en Ans van den Broek uit Deurne zijn de Brabanders van het Jaar
2021. Commisaris van de Koning Ina Adema heeft dat bekend gemaakt tijdens een
feestelijke, maar coronaproof uitzending in de Efteling. Charles en Ans runnen
samen Pompidom SpeelGOED, een winkeltje waar gezinnen die weinig te
besteden hebben gratis speelgoed uit mogen zoeken. Want ieder kind verdient
een cadeautje vinden Charles en Ans.
De Brabander van het Jaar is iemand die altijd voor anderen klaar staat. Die alles aan
de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is. Er waren vijf
genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar 2021. Daar kon de afgelopen weken
op gestemd worden. Er kwamen duizenden stemmen binnen en de meeste mensen
kozen dus voor Charles en Ans uit Deurne.
Charles en Ans konden het nauwelijks geloven, toen ze hoorden dat zij de Brabanders
van het Jaar 2021 zijn geworden. Het idee om speelgoed in te zamelen en weg te
geven, ontstond vorig jaar. "We deden een oproep via Facebook om speelgoed in te
zamelen voor de feestdagen. Nou dat hebben we geweten. Het kwam met bakken
tegelijk binnen", vertelt Ans lachend. Charles bouwde stellingen in zijn garage voor al het
speelgoed. En zo ontstond het winkeltje van Pompidom SpeelGOED. Ze helpen

honderden kinderen aan een gratis cadeautje als ze jarig zijn of naar een kinderfeestje
gaan. Ans: "Het raakt mij als kinderen niks hebben. Een verjaardag moet gewoon
gevierd worden. Dat is meer dan alleen slingers en ballonnen ophangen, daar hoort een
cadeautje bij."
Als commissaris van de Koning Ina Adema in de Winter Efteling onthult dat Charles en
Ans gewonnen hebben, vliegen ze elkaar om de hals. "Wauw!", is het enige dat Ans met
tranen in haar ogen uit kan brengen. Nadat ze is bijgekomen van de eerste schrik, zegt
Ans: "Deze prijs is eigenlijk voor iedereen in Deurne. Want zonder al die donateurs en
mensen die ons helpen is er geen Pompidom SpeelGOED."
Charles en Ans gaan nu eerst genieten van een welverdiende vakantie. In januari gaan
de deuren van hun winkeltje weer open. "We houden er nog lang niet mee op hoor. We
gaan lekker door!"
Bekendmaking
Op eerste kerstdag vanaf 17.45 uur (daarna ieder uur herhaald) zie je op Omroep
Brabant in een speciaal tv-programma en online wie de kandidaten zijn en de uitreiking
van de titel Brabander van het Jaar 2021.

