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Mijn grootste 
wens ...

Beste vriend van Make-A-Wish®, 
Afgelopen jaar vervulden we 153 hartenwensen van kinderen 
met een levensbedreigende ziekte. Dat was niet mogelijk geweest 
zonder de verbeeldingskracht van onze wenskinderen, de veerkracht 
van de wensgezinnen, de dagelijkse inzet van onze vrijwilligers en de 
vrijgevigheid van onze supporters die geloven in onze missie en die 
ons helpen om wensvervullingen over heel Vlaanderen mogelijk te 
maken. Bedankt! Samen met u gaan we voor een minstens even 
goed 2019!

De aanvang van het nieuwe jaar wordt gesymboliseerd door enkele 
vernieuwingen binnen onze organisati e. Onze website werd 
in een nieuw jasje gestoken (neem zeker eens een kijkje op 
www.makeawish.be!) en geïnteresseerden in vrijwilligerswerk 
kunnen vanaf nu maandelijks naar een infomoment komen.

Helaas nemen we dit jaar ook afscheid van enkele trouwe steun-
pilaren binnen onze organisati e. Op het secretariaat hebben zowel 
Dorien als Carla besloten om een nieuwe stap in hun carrière te 
zett en en in Limburg geeft  kernverantwoordelijke Maria de fakkel 
door aan vrijwilligster Liliane. En we verwelkomen Joke en Britt  op 
het secretariaat.

In deze Wenskrant laat ik u graag opnieuw meegenieten van onze 
recentste wensvervullingen. Veel leesplezier!

Warme groet,

Hilde Vander Sti chele
Algemeen Coördinator

Wensteam: 
Mieke, Liliane & Chris

Met dank aan: 
Daniels Guy, Studio Maas, 
Karti ng Genk, 
McDonald’s Genk

Een verrassing voor Mounir  

Lennertf esti val 

"Mijn wensdag startt e bij McDonald’s. Ik mocht mijn eigen hamburger maken. 
Daarna gingen we karten bij Karti ng Genk. Eenmaal thuis trof ik iets aan wat verstopt was 
onder de vlag van Make-A-Wish®. Ik ging kijken en het was een nieuwe gaming computer. 
Bedankt allemaal voor deze dag. Het is er één om nooit te vergeten." - Mounir

Graag bedanken wij volgende organisati es voor hulp bij de 
wens van Aimée: Daxclub Fourstroke Kortrijk, Gemeente-
bestuur Wervik, Rommelmarkt Wervik, Cailleau Marc bvba, 
Verzekeringskantoor De Witt e, Toneel K.V.G. Moorslede, 
Fotograaf Kris Vanraes

     RECHTZETTING

Met dank aan: 
Valkerij Flying Dreams Niels Beeckmans, Jump4kids, 
fotostand.be, KBC

"Op een zonnige septemberdag was het zover: de birthdaybashparty 
voor mijn 18e verjaardag. Wanneer we bij het kasteeldomein arriveerden, 
mocht ik vanop de rode loper een echt festi valterrein opgaan. Wat een 
verrassing! Ondertussen zongen alle aanwezigen voor mijn verjaardag. 
Er was van alles te doen. Zo was er een valkentemmer. Aan mijn stoere 
mama vroeg ik om een arend op haar hand te houden zodat ik hem eens 
van dichtbij kon zien. Ook was het even spannend toen er een valk op 
mijn hoed kwam zitt en. Daarna was er een show van goochelaar/ballon-
nenarti est Leonardo: zowel groot als klein zag ik genieten.

Er waren nog allerhande randacti viteiten voorzien: een karikatuur-
tekenaar, knutselen, photobooth, springkasteel en lekker eten dat ik 
gekozen had. Ik voelde me de koning te rijk en niet alleen omdat ik 
behandeld werd als een koning-ridder en de baas was van het Lennert-
festi val. In de feestt ent traden enkele coole rockbandjes op: ’s avonds 
heb ik eens goed geheadbangd.

Mijn broer Rutger stond ook op het podium met zijn accordeon. Wat 
vond ik dat plezant. Ik hoor hem graag muziek maken en vond het fi jn 
dat alle gasten hier ook van konden genieten. Hij had zoveel succes dat 
er massaal om bisnummers geroepen werd." - Lennert

Wensteam: 
Peggy, Jasmin & Kristof
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"’s Morgens gingen we als verrassing naar Plopsa Indoor, waar ik in bijna elke att racti e durfde! ‘s Middags was ik vip 
in de McDonald’s, waar ik in de keuken mocht kijken in de diepvries. Ik heb mijn eigen hamburger gebakken. Lekker! 
Toen gingen we richti ng huis, waar mijn familie en vriendjes ons stonden op te wachten en natuurlijk ook de trampoline. 

Na de opening van de trampoline mocht ik samen met mijn vriendjes naar hartenlust springen: hier ga ik nog heel veel 
plezier aan beleven." - Liam

Wensteam: 
Eric, Anne & Liliane

Liam sprong de lucht in

Een gamekamer voor Imran
"De eerste verrassing was Grote Smurf 
en Smurfi n aan de ingang van Comics 
Stati on. Imrans verlegen lachje zei 
genoeg. 

Na erg veel verschillende att racti es 
gingen we huiswaarts om daar de 
echte wens van Imran te onthullen. In 
tussenti jd werd namelijk zijn game-
kamer ingericht. Imran werd verrast 
met een feestje in het thema ‘racen’. 
Geslaagde wensvervulling! Zo was 
er een piñata in de vorm van een 
racewagen en een grote taart. Toen 
Imran in zijn slaapkamer de mega-
grote tv ontdekte mét allemaal nieuwe 
racespelletjes, schrok hij heel hard." - 
Wensteam Imran 

"’s Morgens gingen we als verrassing naar Plopsa Indoor, waar ik in bijna elke att racti e durfde! ‘s Middags was ik vip 

Liam sprong de lucht in
"’s Morgens gingen we als verrassing naar Plopsa Indoor, waar ik in bijna elke att racti e durfde! ‘s Middags was ik vip 
in de McDonald’s, waar ik in de keuken mocht kijken in de diepvries. Ik heb mijn eigen hamburger gebakken. Lekker! 
"’s Morgens gingen we als verrassing naar Plopsa Indoor, waar ik in bijna elke att racti e durfde! ‘s Middags was ik vip 
in de McDonald’s, waar ik in de keuken mocht kijken in de diepvries. Ik heb mijn eigen hamburger gebakken. Lekker! 

Wensteam:
Bilal, Bénédicte & Rosanne

Met dank aan: 
Panasonic, Comics Stati on, Game Mania, Beerts & Co 
Accountants Berchem, Engie Axima Refrigerati on Antwerpen

Met dank aan: 
Collishop professional, McDonald’s Bilzen, Plopsa Indoor Hasselt, Mevrouw Kalinova Daniela, 
Mijnheer Vandecaetsbeek David, Roche

Wensteam: 
Davy, Amber & Nele

Met dank aan: 
Indifex Brussel, Zara Antwerpen, 
Bershka Antwerpen, Lucy Chang Gent, 
Bakker Suff ys Kristof, 
De Keukelaere (D estheti ek) Ilse, 
Monico Meir, Kapper Van Loenhout 
Antwerpen, Schepens Limoservice, 
Styliste Moens Greet, 
Gift  Robberecht D. - Peeters N. Waasmunster, 
Hogeschool Odisee Sint-Niklaas, 
Acti es 7e jaar Thuis- en bejaardenzorg, 
secundaire school De Beuk Aalter, 
Miss De Luxe 2018

Elise en haar 
toekomsti ge fi etstochtjes
"Een danslokaaltje in de buurt werd onze 
eerste stop. Er werd heel wat gedanst en 
gezongen, samen met de klasgenootjes. 
En alsof deze verrassing nog niet leuk 
genoeg was, kwam er nog een surpri-
se: een fi ets met aanhangfi ets voor Eli-
se. Na enkele proeft oertjes binnen zijn 
we naar de speeltuin gefi etst met alle 
kindjes in ons kielzog.  Ook daar heeft  
iedereen een leuke ti jd beleefd.  Het 
eerste wat Elise de volgende ochtend 
zei, was: “Ikke nu fi etsen, MIJN fi ets.” 
In de regen en met veel tegenwind zijn 
we het eerste echte fi etstochtje gaan 
doen." - Ouders van Elise

Wensteam: Linda, Christi ne & Ilse 

Met dank aan: FDB-Shops, Fietsen Mintjens, Volksdansgroep Drieske Nijpers, Chocolade-Atelier Vyverman, 
Miss Deluxe 2018, TI Sint-Carolus Sint-Niklaas 2e graad, Open Vld Sint-Gillis-Waas, Hogeschool Odisee Sint-Niklaas, 
Fuif 80s Wishes Leefschool Eikenkring Zeveneken

"Bij het stoppen van onze witt e limo aan de Meir, stond een personal shoppingcoach mij op te wachten. Enthousiast 
gingen we shoppen en al gauw kreeg ik enkele nieuwe outfi ts. Het was heel leuk om als echte vip behandeld te worden! 
Na het middageten gingen we naar een leuke kapper voor een nieuwe snit. Volgende halte: een schoonheidssalon waar 
we met z’n allen echt verwend werden! We gingen Thais eten: dit is absoluut mijn lievelingseten. Dit is een dag om nooit 
te vergeten!" - Kato

Vip-behandeling voor Kato
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Een meidenclubhuis 
voor Julie

Wensteam: 
Mieke, Chris & Lizett e

 Met dank aan: 
Studio Maas Dilsen, 

Bloembinderij “Het Sfeerhuys” 
Meeuwen, 

Bakker Damen-Reumers Opglabbeek, 
Aendekerk Slagerij Opglabbeek, 

Brasserie Alexander Opglabbeek, 
Raceland indoor Meeuwen, 

JBC Maasmechelen, 
Sint-Vincenti us Genk, 

Kiwanis Genk, Ackermans 
Danëa Opglabbeek, 
Fintrix Opglabbeek, 

Roche Nati onaal

"Ik was bij oma gaan slapen en 
toen ik terugkwam, zag ik dat 
mijn clubhuis er stond. Ik was 
superblij en helemaal verrast. 
Het werd nog een superleuke 
dag. We zijn bij McDonald’s 
gaan eten en daarna zijn we 
naar de speeltuin geweest. We 
hebben van zwembuizen een-
hoorns geknutseld, er is een 
sprookjesheks komen vertellen 
en we hebben een snoeptaart 
gemaakt (en opgegeten!). Toen 
we terug thuiskwamen met 
mijn vriendinnen werd het nog 
een leuk feestje met pannen-
koekjes!" - Julie

en we hebben een snoeptaart 

we terug thuiskwamen met 
mijn vriendinnen werd het nog 

Wensteam: 
Annitt a & Inge 

Met dank aan: 
Jef van Arti lignum, Lea Witvrouwen, Katrien Debrouwere, Jefs Nijlen, 
Heilig Hart van Maria Berlaar, Rotary Night Club Westerlo, Kinderfeest Juno Schoten, 
Chiro Sint-Jozef Jongens Merksem, Hilda Agemans Beerse

De gamingdroom van Senna
"We reden naar JBC in Maasmechelen. Al snel vond ik daar leuke 

kleren. Onze grommende maag werd daarna gevuld door een lekkere 
spaghetti  . Wat later gingen we lasergamen. Het was een leuke 

ervaring om dit te doen. Weer thuis vroegen de drie dames 
van Make-A-Wish® me mee naar mijn kamer. Ik moest 

eerst een lint verwijderen voor mijn deur. In de kamer 
stond mijn wens: een computer om te gamen. Wat 

was ik blij met dit cadeau! Ik kon er niet vanaf 
blijven. We hebben nog veel gelachen en 

lekkere hapjes gekregen van de dames. 
Bedankt Make-A-Wish®." - Senna 

6

Waw, wat een feest voor Liam 

"Er was eens … zo begint elk sprookje en zo voelt dit sprookje nog steeds.

Maanden geleden kregen wij bezoek van 3 vriendelijke feeën. Alle drie hadden ze dezelfde vraag: “Wat is de 
hartenwens van Liam?” Voor Liam was het al duidelijk: een discofeestje in de sti jl van Tomorrowland. 

Op zondag 16/09/2018 was het zover. Plots stonden er 4 superknappe auto’s voor onze deur met uitnodi-
gende muziek die Liam al deed verderdromen voor de rest van “zijn” dag. Liam mocht zelf zijn auto uitkiezen. 
Op de deunen van The Hum van Dimitri Vegas & Like Mike kwam Liam tot het besef dat het feest voor hem 
zou beginnen. Een emoti oneel moment om onze Liam zo te zien genieten. Toen konden wij nog niet vermoe-
den dat de rest van de dag helemaal op dit niveau zou zijn. Het feestje vond plaats op een deel van het terrein 
van Blijdorp. De genodigden mochten allemaal Liam volgen tot aan het podium waar dj Christophe van The 
Knightriders er direct invloog: een echte Tomorrowland-dj.  

De familie, vrienden, klasgenoten en zelfs de feeën waren aan het dansen, springen en feesten. Aan het einde 
van de dag mocht Liam, samen met alle aanwezigen frietjes eten met keuze uit een zee van sauzen en een 
buff et aan snacks. 

En ze leefden nog lang en gelukkig: zo eindigt elk sprookje. Alleen zegt niemand erbij dat wanneer het sprookje 
gedaan is, je nog lang kan nagenieten van het verhaal." - Mama en papa van Liam

Wensteam: 
Linda, Ilse & Tina

Met dank aan: 
dj Christophe Van Campenhout, Danny Kleeren en Tuning club, Party Snacks Turnhout, Drankenhandel Surprise 
Herdersem, Blijdorp vzw, Miss De Luxe 2018, T.I. Sint-Carolus Sint-Niklaas 2de graad verkoop van 
zelfgemaakte magneten, ’ t Schrijverke Temse, Sponsoring Dodentocht 2017 Natalie De Rycke Gent

Waw, wat een feest voor Liam Waw, wat een feest voor Liam 



Magische 
momenten in

 Jasmijns droomboomhut Kenric door het dolle 
heen in Disneyland®

Lien geniet van alle att racti es

Yoran viert zijn verjaardag in Disneyland®

Wensteam: 
Wim, Marti ne & Marleen

Met dank aan: 
Artex Fashion, Kerstmarkt Hulste For Life, 
Drijam vzw, Containerverhuur Corneillie, 

KVG Moorslede, Tadaaz/Buromac, Arti lignum

Een MacBook Pro voor Seppe

"In de tuin stond als verrassing een prachti g 
versierde boomhut op Jasmijn te wachten. 
Thuis aangekomen werd Jasmijn geblinddoekt 
en samen met de vriendjes gingen we naar de 
tuin. Het feestje barstt e snel los en iedereen 
had dolle pret. 

Toen Jasmijn in de boomhut ging spelen, was 
ze dan ook door het dolle heen. Er waren 
zelfs meubeltjes in haar lievelingskleur roze! 
Om het feestje compleet te maken, had 
het wensteam zelfs roze donuts en leuke 
snoepzakjes met Jasmijns naam erop 
voorzien. Alles was tot in de puntjes 
geregeld. Echt super. Jasmijn zei dat het 
haar leukste dag ooit was!" - Ouders van 
Jasmijn

"In het park werden het drukke dagen: 
zoveel te zien en uit te proberen. 
De favoriete att racti e werd Star Tours. 
Ons hele gezin beleefde een geweldige 
trip. Kenrics ziekte verdween enkele 
dagen naar de achtergrond. Het deed 
ons allemaal enorm deugd." - Ouders 
van Kenric 
Wensteam: 
Denise & Liliane

Met dank aan: 
NMBS, Disneyland® Parijs, 
Fam. Vanbockrijck Jules en Maria, 
Heur Tongeren Jeugd t.a.v. Partoens 
Arnould, VC Services België bvba, 
Mijnheer Abrahams Winand

"Toen ik mijn geniebadge mocht ontvangen, gingen we meteen naar het 
park. We hebben alle att racti es kunnen doen, maar mijn lievelingsrit was 
Tower of Terror. Het was superleuk. " - Lien

Wensteam: 
Jana, Veroni & Lizett e

"Aangekomen in Disneyland® Parijs werd ik als Vip behandeld. 
We mochten overal onmiddellijk naar de att racti es. We liepen 
van het ene park naar het anderen en deden alle achtbanen! 
Heerlijk en zonder aanschuiven. Op maandag was ik jarig! 
Ik kreeg van alle fi guren een gelukkige verjaardag of een high 
fi ve. Nog nooit had ik zoveel plezier in een pretpark." - Yoran

Wensteam: 
Ann, Bilal & Annie

Met dank aan: 
NMBS, Disneyland® Parijs, Taxi GDS Trans Service, Smartphoto, 
Vijverhof makes a wish Schoten

Wensteam: 
Petra, 
Philippe & Tom

Met dank aan: 
Lab9 Kortrijk, 
Jack & Jones, 
Memorial 
Mickey 
Peeters, 
Zevende 
Trapquiz, 
Amfi co-Ampe 
Accountancy Accountancy 

Met dank aan: 
Bloembinderij Het Sfeerhuys Meeuwen, Bakker 
Daemen-Reumers Opglabbeek, Fintrex Opglabbeek, 
Frank Op ’t Roodt, Tongerlo (Bree), Iron First Bikers 
Koersel, A. Davids Peer, WICO Campus Sint-Maria 
Neerpelt, L. Mertens, Pee

8 9

"In centrum Kortrijk werd ik geblinddoekt en kreeg ik twee korte 
opdrachten. In een kledingwinkel mocht ik een paar kousen 
kiezen. Het bleek een opwarmer want ze waren met mijn voeten aan 
het spelen. Mijn tweede opdracht luidde: zoek een stuk fruit in de 
winkelstraat. Ik wist even niet wat de bedoeling was. Tot ik het logo 
van Apple zag. In de winkel Lab9 kwam mijn grootste wens uit en 
kreeg ik een nieuwe MacBook Pro. Waw!" - Seppe
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Het bezoek van Indi

"Disneyland® was fantasti sch! Naast alle att racti es, heb ik ook mijn fa-
voriete fi guren kunnen ontmoeten: Peter Pan, Wendy, Rapunzel, The 
Mad Hatt er en Alice. Om nooit meer te vergeten! Ik wil graag iedereen 
bedanken." - Indi

Wensteam: 
Chris, Olivier & Lizett e 

Met dank aan: 
NMBS, Disneyland® Parijs, Drs. Hardy bvba, 
Bloembinderij Het Sfeerhuys, Kasteel Pietersheim

Charlot beleeft  de magie van 
Disneyland® Parijs
"Charlot had Minni Mouse al snel gezien en 
wou er natuurlijk onmiddellijk mee op de foto. 
Charlot kon haar ogen niet geloven: de ene na 
de andere Disneyfi guur kwam gek doen met 
hen. Wat een vrolijke gezichtjes zagen wij!" - 
Ouders van Charlot

Wensteam: 
Anke, Frank & Ilse

Met dank aan: 
Disneyland® Parijs, NMBS, DTM Taxi, 
Basisschool Het Molentje, Hertel Industrial Services

Een familie-uitstap om nooit te 
vergeten voor Shana
"Het waren drie fantasti sche dagen. We hebben de 
lichtshow kunnen bewonderen net als de prachti ge 
stoet. De beste att racti e was de Star Wars die overkop 
ging. Bedankt!" - Shana

Wensteam: Marc, Davy & Liti cia

Met dank aan: 
Disneyland® Parijs, NMBS, Tuinfeest ouders wenskind Chloë Waasmunster, 
Livingdesign Drongen, Privé verjaardagsfeestje Lott e De Nijs Mere, 
Donati e Coca-Cola European Partners Gent, Koekjes bakken Gates 
Corporati on Desteldonk, Koekjesverkoop Kindervreugd Wachtebeke

Assepoester Tess voelt zich thuis 
"Elke keer Tess een Disneyfi guur tegenkwam, stond ze 
te springen om hen een hele dikke knuff el te geven. 

Het hoogtepunt was de Meet & Greet met Minnie 
Mouse. Wat was zij lief! Samen kleuren en knuff elen 
met Minnie Mouse: hoe fantasti sch is dat! We zijn naar 
huis gegaan met koff ers vol mooie herinneringen." - 
Ouders van Tess

Wensteam: 
Ann, Ellen & Annie

Met dank aan: 
Disneyland® Parijs, NMBS, Antwerpse Provinciale Taxi Unie, 

De Visser Belgium Boom, Kurt Wijckmans Reet

Een en al plezier voor Ali in Disneyland®

"Ali’s grote wens was alle Disneyfi guren in het echt te 
ontmoeten. Hij mocht drie dagen doorbrengen in Disney-
land® met zijn gezin. Hij heeft  er een onvergetelijke ti jd 
gehad. 

Knuff elen, de hele dag knuff elen met zijn favoriete Dis-
neyfi guren." - Wensteam Ali

Wensteam: Chris & Liliane

Met dank aan: Kiwanis Genk, Roche, NMBS, Disneyland® Parijs

"Charlot had Minni Mouse al snel gezien en 
wou er natuurlijk onmiddellijk mee op de foto. 
Charlot kon haar ogen niet geloven: de ene na 
de andere Disneyfi guur kwam gek doen met 
hen. Wat een vrolijke gezichtjes zagen wij!" - 

"Ali’s grote wens was alle Disneyfi guren in het echt te 
ontmoeten. Hij mocht drie dagen doorbrengen in Disney-

 met zijn gezin. Hij heeft  er een onvergetelijke ti jd 
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Daan in de snelle att racti es van Eft eling
Wat is er leuker dan een bezoek aan Eft eling? Daan genoot van zijn wens-
vervulling. De wilde att racti es zijn voor hem zijn favoriet. De Vliegende 
Hollander, Joris en de draak en Vogel Rok heeft  hij het meest gedaan. 
Bedankt Make-A-Wish®!" - Ouders van Daan
Wensteam:
Bilal, Ellen & Rosanne

Met dank aan: 
Convivium BBC Rumst, The Sportstudio Herentals, Scouts Hellegat Niel 

De wens van gamer Maxime
"We vertrokken ‘s ochtends naar een onbekende 
bestemming. Ik had wel al een vermoeden. We gingen 
naar Gameforce, de grootste Belgische gamebeurs. Ik 
heb het nieuwe Pokémonspel van Nintendo Switch 
mogen proberen. Daarna heb ik met de Pokémontrai-
ners veel wedstrijden gespeeld en allemaal gewonnen! 
Ik mocht ook cadeautjes kiezen. Ik koos een cool 
T-shirt van Flash en leuke posters voor op mijn kamer. 
’s Avonds volgde nog een verrassing: gaan eten in een 
tapas-restaurant. Vooral de scampi’s waren heerlijk! 
Ik kreeg een speciale cocktail met vuurwerk als 
verrassing! Het was een leuke wensdag. Dank je wel, 
wensteam!" - Maxime

Aurélie plukt maïs uit een luchtballon
“Zie je wel dat ze echt bestaan,” riep Aurélie toen ze de 
paarden zag. In de koets met echte eenhoorns werd het 
hele gezin door het centrum gebracht.

"Nadat ze samen met Aartje cupcakes bakten, spendeer-
den ze ook erg veel ti jd om deze cupcakes te versieren. De 
eetbare glitt er maakte het af. Dagen later zou mama nog 
glitt ers terugvinden. 

De één uur durende ballonvlucht die volgde, werd een echt 
avontuur dankzij de leuke piloot. Zo gingen ze een keer door 
de bomen met de ballon en vlogen ze zo laag dat ze maïs 
konden plukken. Wauw!" - Ouders van Aurélie

"Ik keek er echt naar uit om mijn favoriete att racti es 
uit te proberen: de Piraña, Joris en de Draak, Baron 
1898 en de Piratenboot. 

Een hele dag in het park, van de ene att racti e naar 
de andere was best wel vermoeiend. Maar wel leuk 
vermoeiend. Ik heb genoten van de ti jd met papa 
en mama en vooral de ti jd die zij voor mij alleen 
hadden. 

Bedankt voor deze onvergetelijke ervaring." - Lore

Wensteam: 
Ilse, Hilde & Liti cia

Met dank aan: 
Deelname aan Dodentocht 2017, T Verroeje, 
Eindejaarsfeest Fed. Pensioendienst Gent, 
Lentefeest Juliett e Drongen

Wensteam: 
Olivier, Chris & Erika

Met dank aan: 
Gameforce Mechelen, L’ Avenida, Lemmens Mieke (Reggae Geel), Isabelle Hoet

Wensteam: 
Jade, Rosanne & Bénédicte

Met dank aan: 
Familie Custers-Laurensse, Pieter & Marianne Deij-Seger, Inner Wheel 

Antwerpen Singel, Ballonvaarten Dehandschutt er, Koetsen Foubert, 
De Bakboeti ek, Aartje Huybrechts, Quick Kapellen

"Mijn wens was om de studio 
van Blizzard Entertainment 
te bezoeken. Zij zijn de 
makers van mijn favoriete 
game Overwatch. 
Deze game heeft  me heel 
hard geholpen ti jdens mijn chemo- en radiotherapie. 

We begonnen met een rondleiding, waar we de geluidsstudio en het 
Blizzardmuseum bezochten. Daarna brachten we een bezoek aan 
de studio waar Overwatch gemaakt werd en hadden we lunch met 
enkele developers. Ik kon er allerlei vragen stellen: ze antwoordden 
met plezier en het was een heel leuke ervaring. 

In de namiddag kregen we een meer gedetailleerde uitleg  over de 
ontwikkeling en het maken van het geluid en het world building 
team van Overwatch omdat dit mij heel erg interesseerde. We slo-
ten de dag af met het testen van een map die nog niet gespeeld 
kon worden door andere spelers wereldwijd. We kregen superveel 
coole cadeaus. Top!" - Maarten 
Wensteam: Kelly & Karine

Met dank aan: Blizzard Entertainment, Hyatt  Regency Newport Beach, Classique 
Limousines, Freeway Taxi, Nouska Slaus, bvba Roels, Tom De Wel, Flippers Kermisfuif, 
vzw Being Human, Tradibouw

Maarten 
helemaal in de ban 
van Overwatch

Eft eling door de ogen van Lore
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Sam danst in een videoclip
"Hey, ik ben Sam. Mijn grootste droom was om samen met Laura Tesoro een 
videoclip op te nemen.

Er landde een helikopter in mijn tuin! We vlogen naar de plek waar de video 
werd opgenomen. Ook dit was nog een verrassing voor mij. Toen ik op de plek 
aankwam, zag ik daar mijn drie vriendinnen staan en maakte ik kennis met Lau-
ra Tesoro. Eerst oefenden we een paar stukken uit de dans, samen met onze 
dansleraar. Daarna namen we de dans stuk voor stuk op. 

Het was een superleuke dag die ik nooit meer zal vergeten!" -
 Sam

Wensteam: 
Trees & Françoise 

Met dank aan: 
Laura Tesoro, Made2Move , Kris Vanraes, Hilde Weber, 
Fort Rozenbroek, Edgard Vermeersch, B&B ‘t Meesterhof Deinze, 
Wielerwedstrijd Dernycriterium vzw Wett eren, Miss De Luxe 2018, 
Lions Club Waasmunster Scaldiana 

"Hey, ik ben Sam. Mijn grootste droom was om samen met Laura Tesoro een 

Er landde een helikopter in mijn tuin! We vlogen naar de plek waar de video 
werd opgenomen. Ook dit was nog een verrassing voor mij. Toen ik op de plek 
aankwam, zag ik daar mijn drie vriendinnen staan en maakte ik kennis met Lau-
ra Tesoro. Eerst oefenden we een paar stukken uit de dans, samen met onze 

Verse buitenlucht voor Ruth
"Wat had we uitgekeken naar de dag dat we konden 
vertrekken naar boerderij “De Drieshoeve” in Kasterlee. 

Ballonnen en een spandoek van Make-A-Wish® deden de 
kriebeltjes in de buik van onze kindjes al toenemen. We 
werden warm ontvangen door de boer en de boerin zelf. 
Zij leidden ons rond op de boerderij of laat het mij onze 
hemel op aarde noemen! Koetjes overal, ruimte zat, een 
grote speeltuin  voor onze meiden! Kalfj es de fl es geven, 
koeien voederen, stallen kuisen, koeien melken, met de 
tractor rijden, tussen de koeien slapen,... Maar wat de 
wens echt afmaakte was de ongelofelijke vrijheid die de 
meiden hadden! 

Ik kan een boek schrijven vol leuke momenten maar het 
ongelofelijke gevoel van niets moet en alles mag, maakte 
het echt af! Herinneringen voor het leven!" - Ouders van 
Ruth

Wensteam: 
Linda, Karin & Nele 

Met dank aan: 
Fam. Vercammen-Caers “De Drieshoeve” Kasterlee, Donati e E. Schepens 
Merelbeke, Gift  A + A Nieuwkerken, Acti e GBS “De Vierklaver” Asper-
Gavere, Hobby- en Kerstbeurs vzw De Vier, Gekroonden Hamme-Moerzeke, 
Mini onderneming (H)eerlijk O.L.V.-College Zott egem, Spaarpot op 
ambachtelijk weekend “oase van bloemen en bubbels” Temse

"Wat had we uitgekeken naar de dag dat we konden 

 deden de 
kriebeltjes in de buik van onze kindjes al toenemen. We 
werden warm ontvangen door de boer en de boerin zelf. 
Zij leidden ons rond op de boerderij of laat het mij onze 
hemel op aarde noemen! Koetjes overal, ruimte zat, een 
grote speeltuin  voor onze meiden! Kalfj es de fl es geven, 
koeien voederen, stallen kuisen, koeien melken, met de 
tractor rijden, tussen de koeien slapen,... Maar wat de 
wens echt afmaakte was de ongelofelijke vrijheid die de 

Ik kan een boek schrijven vol leuke momenten maar het 
ongelofelijke gevoel van niets moet en alles mag, maakte 
het echt af! Herinneringen voor het leven!" - Ouders van 

"Er heerste een heel gezellige sfeer in het park. 
Het leukste was dat we met z’n allen in de 
att racti es konden. 

Zoals Leon zijn zus het zo mooi formuleerde 
op het einde van de eerste dag: “Ik vind het zo 
leuk dat wij ook deel zijn van Leon zijn droom. 
En ik vind het vooral super dat Leon helemaal 
hetzelfde als ons heeft  kunnen doen.”

En dat was ook zo! Iedereen heeft  met 
volle teugen genoten. Het deed deugd om alle 
zorgen even te vergeten en echt te genieten 
met het ganse gezin. Bij iedere att racti e stond 
zeer behulpzaam personeel klaar om ons te 
helpen met de rolstoel. Dat is voor Leon en 
voor ons geweldig om mee te maken. Leon 
zijn pretoogjes spraken boekdelen!" - Ouders 
van Leon

Wensteam: Francoise, Liti cia & Nadine

Met dank aan: 
Kinderopvang Meibloem Eeklo, Kleuterschool De Paal Stekene, Campus De Brug Oostakker, 
Quizmas Quiz Hamme

Als gezin genieten in de Eft eling

Een avontuurlijke uitstap voor Ruben
"Op het vliegveld van Oostmalle stonden mooie en oude vliegtuigen uitgestald. Er was zelfs een heel legerdorp 
nagebouwd. Die legerjeeps vond ik geweldig om naar te kijken. En toen kwam de verrassing: we kregen een luchtdoop. 
We kregen een hoofdtelefoon op zodat we met elkaar konden praten. Tijdens het opsti jgen moest ik toch even laten 
horen hoe enthousiast ik was: lekker even mee brullen met die motor. We hebben Bobbejaanland langs boven kunnen 
bewonderen en mama had zelfs ons huisje gevonden. 

De landing verliep vlot en algauw stonden we weer met de beide voetjes op de grond. Daar stonden allemaal mooie 
oldti mers… en jawel, ik mocht weer een ritje maken. Nadien reden we terug naar de parking en daar kwam een 
echt brandweerwagen aangereden. Brandweerman Peter vertelde dat ik met hem mee mocht rijden. Toen we aan de 
kazerne aankwamen, kreeg ik een mooie jas en helm aan om vervolgens nog eens een ritje te maken. En wie kan er 
zeggen dat hij een ijsje is gaan kopen met de brandweerwagen? Ik was zo gelukkig. Terug op de parking van de kazerne 
stond daar een mooie politi eauto: ik was helemaal in de wolken. De agent reed met mij maar een heel klein stukje, want 
in de toren van Oostmalle wachtt e nog een verrassing: een privéconcert van twee muzikanten. Fantasti sch vond ik dat. 

Genieten op die mooie noten van de viool en de 
cello. Ik heb me weer laten gaan. Mijn zang klonk 
wel heel leuk, in dat torentje. Nadien bracht de 
agent ons thuis met lichten en sirene. De buurman 
moest toch wel eens even kijken." - Ruben

Wensteam: 
Inge, Andreas & Kitt y

Met dank aan: 
Lieve Jacobs Hombeek, Scharnier (Ter Loke) Vosselaar, 
Politi e Oostmalle, Brandweer Oostmalle, Fly-In Oostmalle
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"Op het vliegveld van Oostmalle stonden mooie en oude vliegtuigen uitgestald. Er was zelfs een heel legerdorp 
nagebouwd. Die legerjeeps vond ik geweldig om naar te kijken. En toen kwam de verrassing: we kregen een luchtdoop. 
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Mijn 
Dream Date

Mira op de catwalk 
"Een ritje in een oldti mer eindigde bij JBC. Daar mocht ik leuke kleertjes uitkiezen. Daarna mocht ik bij schoenen Torfs nog 
schoentjes kiezen. Ik moest er mooi uitzien voor mijn fotoshoot. 

Toen we terugreden, zag ik een witt e limo staan. Mijn vriendinnen zaten erin. Wat een verrassing! We hebben meegedanst met 
de muziek in de limo. We zijn ook frietjes gaan eten. Dan zijn we met de limo naar het zaaltje gegaan voor de fotoshoot. We 
mochten bij Els eerst juweeltjes knutselen. We werden ook geschminkt. Ons haar werd gedaan en onze nagels gelakt. Er kwam 
een echt model langs, Charlott e. Ze heeft  ons getoond hoe we op de catwalk moesten lopen. 

Op het einde van de dag kwam er veel volk kijken naar de modeshow. Het was een supermooie dag." - Mira

Wensteam: 
Nele, Mieke & Benny 

Met dank aan: 
Gift en bij opening nieuwe zaak B&B ‘t 
Meesterhof Deinze, Pop-upwinkel H. Familie 
Sint-Niklaas, Barbara Maillet, Annick Van 
Holderbeke, Els Borti er, Charlott e Stepman, 
JBC Sint-Denijs-Westrem, Schoenen Torfs, 
Frituur Latem, Marti n Van Rie, Bakkerij Van 
Hecke, Boekhoudkantoor A & A Sint-Niklaas

Aaron geniet van het concert van Niels Destadsbader
"In het Belfort van Brugge mocht ik Niels Destadsbader in eigen persoon ontmoeten. 

Niels maakte direct selfi es met mij. Hij vroeg mij of ik het leuk zou vinden om naar zijn 
verjaardagsconcert te mogen gaan. Ik begon er direct naar uit te kijken. Wat duurde 
het lang maar eindelijk was het zover. We werden opgehaald met de limousine waarna 
we naar het Sportpaleis vertrokken. Ik genoot er met volle teugen van, zelfs al was ik 
een beetje moe. Niels was super!" - Aaron
Wensteam: 
Myriam, Christel & Marti al

Met dank aan: 
Niels Destadsbader en Live Nati on, Limodeluxe, 
Fotograaf Kris Vanraes, Fire for Life, Mini-onderneming 
klas 3 economie

Robbe ontmoet zijn YouTube-idool
"Robbe wou graag met het openbaar vervoer gaan omdat hij dat nog nooit gedaan had. Op de tram werd er gecontroleerd. 
Gelukkig waren onze ti cketjes in orde. Als beloning kreeg Robbe een goodiebag van De Lijn. Een close-up van de bestuurders-
cabine ontbrak ook niet aan de ervaring en Robbe mocht zelfs even op de stoel van de bestuurder zitt en. 

Toen we gingen lunchen, was de verrassing groot wanneer Acid de menukaarten kwam brengen. Robbe kon uitgebreid babbelen 
met zijn YouTube-idool. Hij kreeg zelfs een trui van Acid. Daarna volgde een spelletje indoor blacklight minigolf. 

Acid vergezelde ons tenslott e nog bij een lekker dessertje alvorens Robbe afscheid moest nemen van hem. Voor Robbe een 
onvergetelijke dag." - Ouders van Robbe

Wensteam: 
Veronique & Tom

Met dank aan: 
Acid, De Lijn, restaurant Carrello, Fire for life
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Sanders ulti eme droom? Racen… 
"Het begon met een pakje met "race overalls". Spannend! 

Niet veel later ging de deurbel. Een politi ecombi kwam ons halen. Helemaal opgewonden mocht ik de sirene aanzett en 
en meerijden. Toen kwamen we aan op een afgesloten parcours. En daar stonden ze: allemaal coole racewagens. Wow, 
ik wist niet waar eerst kijken. Met elke auto mocht ik een ritje maken. En dan gingen we racen: superleuk. Plots was er 
in de garage een brommend geluid te horen. Wat was dat ? Het was de echte Bliksem McQueen! Ik was er helemaal 
ondersteboven van en kon niet wachten om ook met Bliksem een ritje te maken. 

Als afsluiter werd ik ook nog eens gevierd als kampioen en kreeg ik van de burgemeester mijn grote zilveren trofee. 
Een geweldige dag die we zeker niet snel zullen vergeten!" - Sander

Wensteam: 
Veronique & Myriam 

Met dank aan: 
Verpico Brasschaat, Inner Wheel Antwerpen Singel, 
La Karomzo BA, BS Sint-Jozef Coloma Mechelen, 
Gemeente en politi e van Essen, Aurelie Stockmans Essen, 
Bedti me Essen, Belgian Butt on Company Antwerpen, 
De Kleine Nelen Essen, De Rakker Essen, Electro Brosens 
Essen, Friet & Co Merksem, Garage Schelkens Wommelgem, 
Huurwagens Mols Hulshout, Roxanne Danckers fotografi e 
Essen, The Shirtf actory.be Essen, Drankencentrale 
Van Oevelen Essen, Walkies4Events Konti ch, 
en alle chauff eurs die van deze dag een onvergetelijk 
moment maakten

Mira op de catwalk 
"Een ritje in een oldti mer eindigde bij JBC. Daar mocht ik leuke kleertjes uitkiezen. Daarna mocht ik bij schoenen Torfs nog 
schoentjes kiezen. Ik moest er mooi uitzien voor mijn fotoshoot. 
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Wensen worden alleen begrensd door de fantasie van het kind. 
Make-A-Wish® neemt alle kosten die aan de wens verbonden zijn 
op zich. Dit is enkel mogelijk dankzij de inzet van onze meer dan 
100 vrijwilligers en dankzij de vele gift en. Mogen wij ook op jouw 
steun rekenen?

19

De Nascar-droom van Marlon 
"Op uitnodiging van Anthony Kumpen trokken we vol 
verwachti ng richti ng Zolder voor de American-European 
Nascar Days. In zijn pitbox kreeg ik een grondige uitleg 
over de auto die daar stond. Wat ik ook heel erg leuk vond, 
waren de knappe dames van het circuit waar ik mee op 
de foto mocht. Ook met Koen Wauters en Tom Boonen 
poseerde ik. Zij raceten mee in het team van Anthony. 
Daarnaast hebben we veel gewandeld langs het circuit. 
Bedankt Make-A-Wish®!" - Marlon
Wensteam: 
Veronique & Myriam

Met dank aan: 
Circuit Zolder, Anthony Kumpen, K.O.L.B. - Gift  voor wensen, Concert Christoff  
en Lindsay

Wensteam: 
Rosanne, Lott e & Anke

Met dank aan: 
Rode Duivels, TMB-Services, Pizza Hut, Harry Van den Bulck, 
Familie Custers-Laurensse

Nathan trapt een balletje met de Rode Duivels
"Scoren tegen Thibaut Courtois was alti jd al mijn grote droom. Ik mocht dankzij Make-A-Wish® een training van de Rode 
Duivels bijwonen. Er werd nadien meegegeven dat we de Rode Duivels van dichtbij konden ontmoeten. Druppelsgewijs 
kwamen de Rode Duivels één voor één naar buiten en stonden we hen op te wachten. Iedereen was superlief en nam 
de ti jd om op de foto te gaan en een handtekening te geven. Wanneer Thibaut Courtois verscheen, viel mijn mond open. 
We stonden (toevallig) opgesteld aan een kunstgrasveld en hadden een bal. Ik vroeg of hij in de goal wilde gaan staan 
zodat ik een penalty kon trappen. Hij zei ‘ja’! Ik heb zelfs drie penalty’s mogen trappen. Thibaut heeft  ze wel allemaal 
kunnen pakken! Hij blijft  dan ook de beste keeper van België!" - Nathan
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Help mee 
wensen 

vervullen

29
04
19

Tel mee af naar
World Wish Day
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Wat zie je niet  
in de tekening?

Suzu zeppelin

Pantoef

vliegtuig

Barrykip

bloemen vlinder

bal

vogel

ijsjetrommel

Lach je mee met   ?

Wie herken je in de 
roosters?

A

B

Welke 
schaduw van 
de K3’tjes  is 

juist?
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VTI Deinze
VTI Deinze schenkt 
nog eens €1000 aan Make-A-Wish!® 
Superhelden zijn het, de leerkrachten en 
leerlingen die samenwerken om de wereld 
iets beter te maken. Vorig jaar maakten ze in 
de afdeling mechanica de Batwing. 

Dit fantasti sche vliegtuig van Batman kreeg superveel aandacht op de 
Open Dag en verhuisde daarna naar de fantasy-beurs FACTS, naar de 
Vintage Airtrophy en naar de vliegshow Ursel Avia. 

Telkens lieten ze de toeschouwers voor € 2 plaatsnemen in de mat-
zwarte vliegmachine. Het was hartverwarmend om zoveel lachende 
kinderen en volwassen te zien glunderen. Directeur Sam Heyerick liet 
ons alvast weten dat de samenwerking hier niet eindigt. 

Het thema ‘strips’ staat dit schooljaar centraal en zal de basis voor menig 
project zijn. Hoe mooi om te zien dat onze wenskinderen gesteund 
worden met de hulp van hun leeft ijdsgenoten, bedankt! 

Clayhunters
In augustus organiseerde Clayhunters uit Meldert een 
tweedaagse kleiduifschieti ng. Tijdens die twee dagen 
zijn er zo’n 300 schutt ers die de sport beoefenen. Al 
enkele jaren geven ze een deel van de opbrengst aan 
Make-A-Wish®. Ook dit jaar mochten we een mooie 
cheque van € 1500 ontvangen. Onze oprechte dank: 
hierdoor kunnen we nog meer kinderdromen vervul-
len.

Make-A-Kwis CM Waas en Dender
Op zaterdag 6 oktober vond de 2de quiz plaats van 
CM Waas en Dender. De dienst uitkeringen CM 
Sint-Niklaas nam de organisati e voor zijn rekening.

Een supersterk, vrolijk en goed georganiseerd team 
zorgde ervoor dat het een gezellige, plezante sfeer-
volle quizavond werd met veel vriendschap, waar 
35 quizploegen volop genoten van deze avond. We 
mochten een fantasti sche prachti ge cheque ontvangen 
van € 1.900. 

Een superlieve en waardevolle “Dankjewel!” Dikke 
profi ciat!

Fundraising

Make-A-Kwis CM Waas en DenderMake-A-Kwis CM Waas en Dender
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Topart
Eind september vond in Lendelede de  tentoonstelling 
Topart plaats met werken van lokale kunstenaars. De op-
brengst werd verdeeld onder drie goede doelen, waaronder 
ook Make-A-Wish®. Elk kreeg een bedrag van € 400.

Nacht van de Ambiance
Op 29 september vond de Nacht van de Ambiance plaats 
in Wervik met optredens van Sam Gooris, Matt hias Lens, 
Laura Lynn, Elle Yana en de Party Trooperz. De opbrengst, 
€ 2.250, werd geschonken aan Make-A-Wish®, waarvoor 
onze oprecht dank.

Music for Life
Eind vorig jaar organiseerde Studio Brussel alweer 'De 
Warmste Week' met hun project Music For Life. We zijn 
ontzett end dankbaar en blij dat jullie, groot en klein, jong en 
oud, jongen en meisje, man en vrouw acti es voor ons hebben 
opgezet. Of het geld nu al dansend, zingend, zwemmend, 
verkopend, bakkend, lopend, wandelend, drinkend, schen-
kend, rappend, facebookend, veilend, etend, tafelvoetbal-
lend, carwashend, animerend, breiend of fi etsend werd op-
gehaald: dat maakt niet uit. Echt hartverwarmend. Nogmaals
dank U wel !

Nacht van de AmbianceNacht van de Ambiance

Topart
Eind september vond in Lendelede de  tentoonstelling Eind september vond in Lendelede de  tentoonstelling 

Topart
Eind september vond in Lendelede de  tentoonstelling 

Lions Club Waasmunster
De Lions Club Waasmunster Scaldiana organiseerde 
opnieuw een rally ten voordele van Make-A-Wish®. 
Heel wat exclusieve wagens vertrokken na een 
ontbijt aan kasteel Blauwendael te Waasmunster voor 
een rondrit richti ng het fort van Stabroek. Ook in de 
namiddag konden de deelnemers hun tourrit verder
zett en aan de hand van een prachti g uitgesti ppelde 
route. We zijn de Lions Club en de deelnemers heel 
dankbaar voor de mooie cheque van € 5000 die we 
mochten ontvangen.
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Bijkomende
bedankingen

WENS MATTEO 

Kobe van Herwegen

Familie Ward Laeremans 

Gift en na overlijden 
Marina Marsee

WENS KAREL

Van Eyck Feesten Maaseik 

Bakker Daemen-Reumers 
Opglabbeek 

Aendekerk slagerij 
Opglabbeek 

Bloembinderij “Het Sfeerhuys” 
Meeuwen 

WICO campus St. Maria  
Neerpelt  

Lucky Bird Arteel Herent

WENS LIAM

Global Travel

Bloembinderij “Het Sfeerhuys” 
Meeuwen

Bakker Daemen-Reumers 
Opglabbeek

KFC Heur Tongeren

Fam. Vanbockrijk Lummen

College Pius X Tessenderlo

Fam. Fransen-Mertens Lommel

Thomas Hasselt

Lucky Bird

Roche

WENS CHARLOTTE

Studentenonderneming 
WICO campus – Neerpelt

Gift  Van Cranenbroek - 
Emmers – Hamont

WENS SALOMON

Babygoodies  

Carine Vett ers  

Rijwielen Claeskens 

Restaurant Mama Mia 

Zoo Antwerpen 

De Raemaeker Rita  

Restaurant Hoff y's 

Albelli

WENS VANESSA 

Black & White Limousine 
Service 

Pizza Hut  Hasselt 

JBC  Sint-Truiden 

Plopsa Indoor Hasselt 

Impermo Sint-Truiden

WENS THEO 

Filva Ballooning 

Mediamarkt Sint Pieters Leeuw 

Air Products

WENS HARALD

10 jaar Roels 

Fonds Felicien Gosset

WENS MAYSAE

Hugo Leveux  

Verelst 

Marina Boussu  

Poppenkast De Neus 

Maria Fierens  

Guy Daniëls

WENS NOUR

Creafant 

Familia Sint Rochus 

Furka Hoeve 

Ijssalon Pinguin 

Kerstkaarten gevangenis 
Mechelen 

Donati e Luyten-Nelen 

Donati e Peeters-Varsalona 

7 miles Parkloop Hove

De wensverslagen in deze wenskrant zijn slechts een 
greep uit de vele hartenwensen die we de afgelopen 
maanden hebben kunnen vervullen dankzij de steun 
van onze donateurs en sponsors. Graag danken wij 
bijkomend:

Zelf een acti e opzett en?
Door het organiseren van een eigen acti e ten voordele van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen helpt u ons 
wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte te vervullen. Alle info vindt u op www.makeawish.be

TER INFO
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Raad  van Bestuur
Erevoorzitster

Marie-Christi ane de Corswarem
erevoorzitt er@makeawish.be

Voorzitt er Raad  van Bestuur
Leo Peeters

voorzitt er@makeawish.be
Algemeen Coördinator

Hilde Vander Sti chele
coordinati e@makeawish.be

Coördinatoren Wensen
Christi ne Meert

wensen@makeawish.be
Rosanne Thierens

wensen@makeawish.be
Coördinator Financiën

Guido Willems
fi nancieel@makeawish.be

Coördinator Communicati e
Christel Vansteelandt

publicrelati ons@makeawish.be
Coördinator Vorming

Kenny Maes
vorming@makeawish.be

Kernverantwoordelijken
West-Vlaanderen: Myriam Taillaert

west-vlaanderen@makeawish.be
Vlaams-Brabant: Bernadett e Lanoizelé

vlaams-brabant@makeawish.be
Limburg: Liliane Sugalski
limburg@makeawish.be

Oost-Vlaanderen: Marc Peeters
oost-vlaanderen@makeawish.be

Antwerpen: Annitt a Vervoort
antwerpen@makeawish.be

Secretariaat
Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen

Gentsesteenweg 3 bus 2
2800 Mechelen

tel. 015/67 60 00
secretariaat@makeawish.be
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Alle foto’s in deze uitgave zijn eigendom 
van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen, 
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Met dank aan onze
Partners

RAMEN & DEUREN
PORTES & FENÊTRES


