Jouw steun is hard nodig

Het laten uitkomen van wensen verandert
levens. Dat is wat wij doen. En dat kunnen we
niet zonder jou. Jouw talent, tijd of geld kan het
leven van een kind met een ernstige, soms zelfs
levensbedreigende ziekte positief veranderen.
Word vrijwilliger. Zet een actie op. Of doneer. Kijk
op onze website naar de mogelijkheden.

Julia:
‘Nu ik dit van dichtbij heb meegemaakt, wil ik
wensen van andere kinderen helpen realiseren.’

Jij kan levens veranderen

Ergens in Nederland knokken kinderen als Nick,
Iris en Thijn tegen hun ziekte. In plaats van lekker
buiten te spelen, liggen ze thuis in bed. Of in
het ziekenhuis. Soms raken ze hun haren kwijt.
Of worden ze misselijk van al die medicijnen.
Met weinig moeite kun je heel veel voor ze
betekenen – daar word je zelf ook blij van.
Silvia:
‘Je moet er niet aan denken dat het jouw kind
overkomt. We kunnen het geld missen, dus voor
ons is dat logisch.’

Hoe meld je aan?
Mijn wens is
politieman zijn
Djemo, 3
Leukemie

In principe mag iedereen een kind aanmelden.
Meestal gebeurt dit door het medisch team dat
bij de behandeling is betrokken. Natuurlijk mogen
ook ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, vrienden,
leraren of anderen uit de omgeving de aanmelding
doen. Dat kan online via het aanmeldformulier op
onze website. Of telefonisch via 035 203 53 50.
Wanneer een kind in aanmerking komt, nemen
wij contact op met de ouders en maken wij een
afspraak om langs te komen. En dan begint de
Wish Journey pas echt …

Make-A-Wish Nederland
Frits Spitsstraat 1
1217 WC Hilversum
035 203 53 00
info@makeawishnederland.org

Make-A-Wish Nederland heeft een
ANBI-status en een CBF-erkenning.
Ook iets betekenen? Kijk op www.makeawishnederland.org

Mijn wens is
een cowgirl zijn
Kionna, 6
Wilms-tumor

Mijn wens is een
fotoshoot met pinguïns
Emma, 14
Leukemie

De kracht van een Wish Journey

De Wish Journey, van naar het moment toeleven
tot onvergetelijke herinneringen achteraf, helpt
kinderen zich te wapenen tegen hun ziekte. Het
brengt families bij elkaar. En het verandert de
levens van iedereen die er een rol in speelt.

Dr. Hans Merks:
‘Alleen al het toeleven naar de wensvervulling
heeft een enorme impact. De wensvervulling is
niet iets vluchtigs of tijdelijks. Wat blijft is de
herinnering aan een mooi en gedenkwaardig
moment. Voor het kind en daarmee ook voor
de rest van het gezin.’

Met jouw hulp geven we een ernstig ziek
kind hoop en kracht voor de toekomst

EEN WISH JOURNEY
IS GOUD WAARD, VOOR HET KIND
ÉN VOOR HET GEZIN

Elke dag horen gemiddeld 3 families in
Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs
levensbedreigende ziekte heeft. Het gezinsleven
verandert in één klap totaal. Die impact is moeilijk
voor te stellen. Make-A-Wish Nederland wil al
deze kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar een
positieve boost meegeven. Een ervaring die ze
sterker maakt. En vertrouwen en kracht geeft voor
de toekomst. Dat doen we door samen met mensen
zoals jij hun allerliefste wens te laten uitkomen.

Een wensvervulling is een zorgvuldig geplande
Wish Journey. Een bijzonder traject waar een grote
groep vrijwilligers maanden mee bezig is en dat
tot in de puntjes geregeld is. En dat impact heeft
vanaf het moment van kennismaken tot lang na
de wensvervulling. Bedoeld om kinderen en hun
familie in een moeilijke periode iets bijzonders te
geven. Een positieve boost waar ze nog heel lang
hoop, kracht en vertrouwen uit kunnen putten.

Ook iets betekenen? Kijk op www.makeawishnederland.org

Evie:
‘Ik voel nog steeds de kracht van mijn
Wish Journey, zelfs 15 jaar later.’

Mijn wens is een
KNO-arts zijn
Cindy, 8
Ernstige
longziekte

