
 
Shopping Sisters Roos en Luna Oversteyns met hun eerste boodschappen, op weg naar 
alleenstaande mama Claudia.Foto: JAA 

Shopping Sisters Roos en Luna fietsen 
als goede feeën door Wijnegem: 
“Boodschappen doen is voor ons een 
kleine moeite” 
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WIJNEGEM / DEURNE -  

The Shopping Sisters. Onder die naam vullen Luna (16) en Roos (15) Oversteyns hun extra 
vrije tijd erg nuttig in. Ze doen gratis boodschappen voor bejaarden, minder mobiele 
Wijnegemnaren, zieken of alleenstaande ouders die in deze coronatijd geïsoleerd zitten. 

‘Hartverwarmend’, ‘Heel lief’, ‘Goed bezig’, ‘Trots op de jeugd van Wijnegem!’ De reacties op het 
aanbod dat de twee zusjes zopas lanceerden op de lokale Facebookgroep van Wijnegem 
spreken boekdelen. Luna en Roos moeten er zelf haast van blozen wanneer we hen aantreffen 
op hun fiets op de hoek van de Turnhoutsebaan en Dorenboslaan. De twee goede feeën zijn met 
gevulde boodschappenmanden en zwaarbeladen winkeltassen op weg naar hun eerste klant. 

Claudia is een alleenstaande mama. Ze had de hulp van The Shopping Sisters ingeroepen omdat 
ze haar dochter van 11 jaar niet alleen wilde laten, maar ook weer niet mee naar de supermarkt 
durfde te nemen, uit angst voor besmetting. 



“Alstublieft”, zo bezorgen de zusjes de brikken melk, diepvriesgroenten en andere 
levensmiddelen die ze op vraag van Claudia in de lokale Aldi aankochten. “Dit is het kasticket. 
We hebben het bedrag zelf voorgeschoten. Als u dat ons wilt teruggeven? Nee, We hoeven niks 
extra. Echt niet. We doen dit om u uit de nood te helpen.” 

Scoutsmeiden 

Wim en Kim, de ouders van The Shopping Sisters, staan wat verderop de eerste transactie van 
hun dochters gade te slaan. En of ze trots zijn. “Vooral omdat ze er helemaal zelf mee op de 
proppen zijn gekomen”, vertelt hun moeder. “Ze zitten allebei bij de scouts: de 7de Sint-Aleydis in 
Deurne. Zich inzetten voor anderen is hen niet vreemd, maar hier staan we toch van te kijken. Al 
zorgen we ervoor dat ze hun schoolwerk niet verwaarlozen. Ook daarvoor hebben we in deze 
vervroegde en verlengde paasvakantie een strikt schema opgesteld.” 

Luna en Roos zijn blij met de dankbare reacties van de eerste klant. “Voor ons is dit een kleine 
moeite, maar voor veel mensen kan het heel wat betekenen en de dankbare reactie van Claudia, 
die we vooraf niet kenden, geeft ons gelijk. We willen best nog meer mensen helpen hoor. Als ze 
maar in Wijnegem wonen en de winkels waar ze producten van willen zich ook in onze gemeente 
bevinden. We doen alles met de fiets, vandaar. Natuurlijk vergeten we ook onze eigen 
grootouders Moesjie, Moeke en Vake niet. Die leggen we extra in de watten.” 

Hulp van The Shopping Sisters inroepen kan door te bellen met 0468 207 029. Alleen voor 
inwoners van Wijnegem. 

 


