
Editi e 02/2019

W
en

sk
ra

nt
 P

40
92

38
  � 

Af
gi

fte
ka

nt
oo

r: 
G

en
t X

  � 
tr

im
es

tr
ie

el
 m

ag
az

in
e 

 � e
di

tie
 a

pr
il/

m
ei

/ju
ni

 2
01

9 
 � V

.U
.: 

Le
o 

Pe
et

er
s, 

G
en

ts
es

te
en

w
eg

 3
 b

us
 0

02
, 2

80
0 

M
ec

he
le

n.

PB- PP  B-83
BELGIE(N) - BELGIQUE



2 3

INN
HHOO

UUD
Voorwoord...........................................2

Mijn grootste wens ............................3

Make A Trip.........................................6

Magische momenten.........................8

Mijn Dreamdate ................................10

Ster voor 1 dag..................................12

Help mee wensen vervullen.............17

Spelletjes............................................18

Fundraising.........................................19

Bijkomende bedankingen................22

Onze partners ...................................24

2

Mijn grootste 
wens ...

Beste vriend van Make-A-Wish®, 
In de lente van 2019 waren de vrijwilligers en medewerkers van onze 
organisati e opnieuw druk in de weer, echte bezige bijen. Niet alleen 
met de wensvervullingen, maar ook met alles dat daar bij komt kijken.

Zo sloten we onze Paasacti e succesvol af en was het concert van 
Christoff  ten voordele van Make-A-Wish® een topper in een uitver-
kochte zaal! Onze vrijwilligers rusten niet snel op hun lauweren en 
zijn al meteen bezig om de volgende acti es op te zett en. Het jaarlijk-
se toneel in West-Vlaanderen dat er in september aankomt, is nu al 
een succes! Beide voorstellingen zijn uitverkocht en er resten enkel 
ti ckets voor de extra voorstelling van “De Servicefl at” op donderdag 
7 november.

Het was ook de periode waarin we de fi scale att esten verstuurden. 
Indien u vorig jaar namelijk een gift  van € 40 of meer heeft  gedaan, 
bekomt u tot 45 % van uw gift  terug via uw belasti ngaangift e. Heeft  
u toch geen fi scaal att est ontvangen? Neem gerust even contact op 
met ons secretariaat op het nummer 015/67.60.00. Ik maak van deze 
gelegenheid graag gebruik om u uit te nodigen om ons opnieuw  te 
steunen, zodat u ook volgend jaar een fi scaal att est mag ontvangen. 

Ik  laat u graag meegenieten van de mooie wensvervullingen die 
dankzij onze gepassioneerde vrijwilligers de afgelopen maanden wer-
den vervuld. 

Veel leesplezier!

Warme groet,

Hilde Vander Sti chele
Algemeen Coördinator

Snelheid, hoogte en adrenaline 
voor Diego 

Kayleigh tussen de dolfi jnen
“’s Ochtends werden we door mijn wensfeeën verrast met ontbijtkoeken. Eenmaal we die op hadden, reden we richti ng 
Boudewijn Seapark. Daar stonden ook mijn papa, plusmama en zusjes me op te wachten. Wat leuk dat iedereen erbij was!  
Ik wou heel graag iets leuks doen met dolfi jnen. Een trainer nam ons mee naar het grote zwembad. Ik mocht de dolfi jnen 
eten geven en aaien. De trainer leerde me ook veel trucjes. Zo moest ik met mijn armen zwaaien en pats… de dolfi jnen 
sprongen in het rond. Dat was heel plezant, maar ze maakten ons zo wel nat! Daarna mochten we op alle att racti es van het 
park. Zo fi jn! Ik kreeg ook nog dolfi jnen-oorbellen cadeau: wauw!
We waren klaar voor de show. Daar volgde een fantasti sche verrassing! Ik werd gehaald om met het bootje mee te varen! Ik 
was superblij, maar ook een beetje bang. Gelukkig had ik een zwemvest en bleef de trainer de hele ti jd bij mij. De dolfi jnen 
herkenden mij en kwamen enthousiast naar het bootje toe gezwommen. Ze spett erden ons nat en sprongen boven ons 
hoofd. Fantasti sch! Ik vond het een superleuke dag. 
Dankjewel Make-A-Wish®!” - Kayleigh  

Kayleigh tussen de dolfi jnenKayleigh tussen de dolfi jnen

“Ik ben een heuse autofanaat, dus het was een 
fantasti sche verrassing toen ik ’s ochtends werd 
opgepikt door een Tesla Model X en een BMW Z1 
die voor de deur stonden. De chauff eurs zett en ons 
af aan de Indoor Skydive te Roosendaal. 

Wat een ervaring! In de lucht hangen en manoeuvreren 
aan de hand van kleine bewegingen in je lichaam: dat 
was een uniek gevoel. Daarna gingen we karten. Dat is 
toevallig één van mijn lievelingsbezigheden, dus ik was 
supercontent. 

Eenmaal de snelle ritjes erop zaten, werden we opgewacht door een authenti eke Corvett e die ons naar een restaurant 
bracht. Vervolgens mochten we meerijden in een mooie Aston Marti n Vantage. Op dat moment kon mijn dag al niet meer 
stuk en het zou nóg beter worden, want ik zag dat we onderweg waren naar het circuit van Zolder. Daar aangekomen, 
mocht ik in één van mijn droomauto’s, een Mercedes AMG GTR, enkele rondes meerijden met een professionele piloot. 
Dat was gewoonweg fantasti sch! Het gaf me een echte adrenalinerush. Ik had nooit durven dromen in een AMG GTR te 
zitt en, maar daar zat ik dan, op een circuit in de GTR! Ik was vol ongeloof en zo gelukkig. Bedankt aan iedereen die aan 
mijn wensdag heeft  meegewerkt.” - Diego 

Wensteam: 
Davy, Betti  e, Hilde & Wendy 

Met dank aan: 
Boudewijn Seapark, Bakkerij Baert 
Maldegem, M4L18 - MOB 
verzekeringen CM Vlaanderen, 
M4L18 - Lunch4Life, Medewerkers 
VDK bank organiseren bedrijfslunch

Wensteam: Andreas, Ellen & Hilde

Met dank aan: Tramrijders Berlaar, Brotherhood MC Konti ch, Indoor Skydive Roosendaal, Kart Centre Roosendaal, Restaurant Oliver Massenhoven, Tesla Motors, Luc 
Buys,  Michel en Nele Hus, Markethings, Petrolhead Lounge / Dylan Derdaele
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 Een sterrenhemel in 
Emiels slaapkamer

“Emiel is helemaal weg van zijn kamer. 
Hij wil de hele dag door naar zijn ‘bedje’ 
om zo te kunnen gaan genieten. 

Deze nieuwe slaapkamer is echt 
een schot in de roos. Wij hebben er 
zoveel plezier van om hem oprecht 
gelukkig te zien! 

Duizendmaal bedankt!” - Ouders van 
Emiel

“Wensfee Liliane belde me met de vraag om even mee naar de winkel te gaan om nog een leuk cadeautje uit te kiezen. In de 
winkel koos ik een mondkapje en handschoenen. Daarna gingen we weer terug naar huis, maar toen ik daar aankwam, zag 
ik dat de echte verrassing me opwachtt e in de garage. Het was nog bedekt met lakens… Ik wist meteen: daar was eindelijk 
mijn brommer! Ik was zo blij! Ik was superblij toen ik het zag. We hebben een paar leuke foto’s genomen en gingen daarna 
Chinees eten dat wensfee Anne had afgehaald. Het was echt een superleuke dag! Heel fel bedankt!” - Chanel

Wensteam: 
Anne & Liliane

Met dank aan: 
100 jaar Impermo Sint-Truiden, 
Bikersday HD Lommel

Een verrassing in de garage voor Chanel 

Hamid wenste een Mancave
“Ik was supernieuwsgierig. Toen mijn wensteam aankwam, 
nodigden ze mij uit om te gaan bowlen. Dat was een comple-
te verrassing voor mij. We speelden twee rondes en keerden 
terug naar huis. 

Daar aangekomen, ontdekte ik mijn mancave! Ik kreeg een heel 
nieuw bureau met een ultra-uitgeruste gaming pc. Om mijn 
mancave in te huldigen, werden mijn familie en ik verwacht 
in onze woonkamer, want mijn wensteam had nog iets lekkers 
voorbereid. Het was een supertoff e dag.” -  Hamid

Wensteam: Betti  e, Davy & Nadine

Met dank aan: 
Alternate, WEBA, Bowling Stones Oudenaarde, Coolblue, 
Recordloop Gransvelde-Wett eren, Koekenbak Kathy Dutrieue, 
Gates Corporati on Desteldonk, Miss Deluxe 2018, 
verkoop zelfgemaakte magneten van 
2e graad TI Sint-Carolus Sint-Niklaas

Kyran droomde van een boomhut

“Ik was supernieuwsgierig. Toen mijn wensteam aankwam, 
nodigden ze mij uit om te gaan bowlen. Dat was een comple-
te verrassing voor mij. We speelden twee rondes en keerden 

Daar aangekomen, ontdekte ik mijn mancave! Ik kreeg een heel 
nieuw bureau met een ultra-uitgeruste gaming pc. Om mijn 
mancave in te huldigen, werden mijn familie en ik verwacht 
in onze woonkamer, want mijn wensteam had nog iets lekkers 

Wensteam: 
Jasmin & Veronique

Met dank aan: 
Arti lignum Kuurne, McDonald's Diest, Plopsa Indoor Hasselt, 3-daags fi etsevent door vzw Being Human, Feest A+C systems 
Boutersem, 10 jaar bestaan feest Roels Ternat, M4L18 vzw ‘t Pure Genot Oud Heverlee, M4L18 Communicanten Gooik

Wensteam: Christi ne & Ilse

Met dank aan: 
Barry Emons, Sauna Ostara Sint-Pauwels, 

Chocolade-Atelier Vyverman Sint-Niklaas, Bakker Lukas Belsele, 
Bake-A-Wish acti e van Els Poppe, Music for Life EDUGO Campus 

De Brug Oostakker, Ontbijt van de burgemeester Hamme 2018,
Deelname Dodentocht Bruno Meersman
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Armend woont een match van de Miami 
Dolphins bij

“Dankzij Make-A-Wish® heb ik één van mijn grootste wensen 
kunnen vervullen. Ik droomde ervan om ooit eens naar Amerika te 
gaan en daar een American footballmatch te kunnen bijwonen van 

mijn favoriete voetbalclub, de Miami Dolphins. 

Ik heb daar zelfs mijn idool Ryan Tannehill kunnen ontmoeten. We 
zijn samen gaan lunchen en konden even babbelen. Het was net 
een droom. Ik mocht de Miami Dolphins zien trainen en heb hen 
zelfs een match kunnen zien spelen. Het was ongeloofl ijk. Ik had 
ook nog wat vrije ti jd om een beetje van Miami te genieten. Het 
was gewoon magisch! Een land waar ik nu nog alti jd van droom. 

Ik voelde me daar zo goed, alsof ik in een andere wereld was. Het 
was een prachti g avontuur met zoveel emoti es in slechts een paar 

dagen.  

Onvergetelijk. Ik bedank jullie allemaal enorm om mijn dromen 
waar gemaakt te hebben. Dank u Make-A-Wish®!” - Armend

Wensteam: An & Jessie 

Met dank aan: 
vzw Being Human, Het Coolste Café, Clayhunters, 

Fonds Felicien Gosset vzw

Nora betoverd door de magie van Harry Pott er

“Als ik kon toveren zoals Harry Pott er, was deze droom al duizend keer 
werkelijkheid geworden. Maar helaas kan ik dat dus niet. Gelukkig zijn 
er in deze wereld zo van die mensen die wel lijken te kunnen toveren. 
Misschien niet zoals Harry, maar daarom niet minder magisch!

Nog voor ik het goed beseft e, zat ik samen met mijn mama, zus 
en pluspapa in de taxi op weg naar Rijsel om de Eurostar richti ng 
Londen te nemen. Tijdens de treinrit werden we verwend en 
kregen we een heerlijk ontbijt en een lekker kopje thee. 

Aangekomen in Londen, installeerden we ons in het hotel en ge-
noten we van onze namiddag in Londen. 

De volgende ochtend wist ik het meteen. De Cursed Child dag! 
Het zou de meest magische dag uit m’n leven worden. Het voor-
uitzicht alleen al was top!

We werden in de namiddag opgepikt door een taxi die ons naar 
een indrukkend gebouw bracht. ”Harry Pott er and the cursed 
child” stond er in grote verlichte lett ers op. We wandelden over 
het rode tapijt, de trappen en betraden de zaal… Hoe mooi 
hier! Ik kon nog steeds niet geloven dat we hier waren. Ik kon 
de magie al doorheen mijn lichaam voelen, alsof er duizend 
toverstralen tegelijk op me werden afgevuurd, zo voelde het. 
Lichten uit… Klaar om me helemaal te laten onderdompelen in 
het verhaal van Harry Pott er. Wat een prachtervaring!” - Nora 

“Ik mocht met Ranger Rick op pad in de Beekse Bergen. 
Wat een dag! 

Ik kwam oog in oog te staan met één van de amoer-
ti jgers, toen ik met de dierenverzorger achter de 
schermen mocht gaan. Zo maakte ik ook kennis met 
Juliett e, het chagrijnige nijlpaard, met de familie 
hyena’s en met één van de cheeta’s. Ook de stallen 
van de olifanten hebben nu geen geheimen meer 
voor mij, want Ranger Rick wist alles over olifanten. Ik 
mocht ook nog mijn grote favoriet van het safaripark 
voeren, namelijk de grote Afrikaanse (Zimbabwe) 
olifant Calimero: fantasti sch!

En alsof dit nog niet genoeg was, nodigde Ranger Rick me uit om mee te rijden in de speciale jeeps van de Beekse Bergen. Als 
afsluiter mocht ik een bezoekje brengen aan het grote “Rangers museum”, hét hart van het park.  Daar mocht ik een leeuwen-
kaak vasthouden (dus met meer dan één leeuwentand) en voelen hoe zwaar een gewei van het Pater-Davidshert weegt. 

Met een hoofd en hart vol unieke herinneringen, moti veert me dit meer dan ooit om m’n allergrootste droom te volgen: 
dierenverzorger worden, en dan het liefst in het safaripark Beekse Bergen.” - Jimmy 
Wensteam: Karin, Ilke & Kristof 

Met dank aan: Beekse Bergen, Lien Pierard, Coca Cola Belgium 

Lennert woont een thuismatch van Juventus bij
“Ik droomde al héél lang van iets: ik wilde zo graag een keer een match van 
Juventus Turijn kunnen meemaken om Ronaldo te zien spelen. 

Ik heb er veel om gezeurd. Mama en papa kregen er bijna hoofdpijn 
van! Tot op een dag mijn wensfeeën aanbelden. Ze hadden een dik pak 
papieren bij, maar ook drie sjaals van Juventus en een truitje van Ronaldo! 
Ik wist het: mijn droom komt uit! 

Alles was zo spannend. We vertrokken met het vliegtuig vanuit Brussel en 
ik mocht zelfs in de cockpit zitt en! Wanneer we landden, reden we naar 
ons hotel en aten we een heerlijke spaghetti   bolognaise. 

De volgende dag bezochten we het Juventus museum en ’s avonds 
maakten we ons klaar voor de match Juventus – Udinese. De sfeer, de 
match, het publiek,… We gingen er helemaal in op. Oeps, Ronaldo speel-
de niet mee, maar Dybala en Alex Sandro, zijn ook niet van de minste. 
De eindstand was 4 – 1. Het was een coole match, met veel aanvallen 
en goals! 

De volgende dag mocht ik nog het automuseum bezoeken en we 
gingen pas naar huis, nadat ik nog een gegidste tour kreeg in Juventus. 
Wat een reis, wat een match: dit vergeet ik nooit!” - Lennert

Wensteam: Mieke, Goele & Lizett e 

Met dank aan: 
B.O. Sport Maaseik, Freinetschool Dilsen, Bloembinderij “Het Sfeerhuys” Meeuwen, 
Slagerij Aendekerk Opglabbeek, Roch 2017, V.W.B.O. Zellik, Stevens-Moors Dilsen, 
Stassens-Vankleef Dilsen, Bern Opdenacker Dilsen, B-art Chocolates Maasmechelen

Jimmy op avontuur in de Beekse Bergen

Wensteam: Greta & Myriam

Met dank aan: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Snoepverkoop familie 
Emma Degryse, Tulpen en paaseitjesverkoop  Sylvie Desmet, De warmste KSA 
kerstt ocht, School Mariawende-Blydhove Brugge, De warmste Held – Isolteam

Nora betoverd door de magie van Harry Pott er

“Als ik kon toveren zoals Harry Pott er, was deze droom al duizend keer 
werkelijkheid geworden. Maar helaas kan ik dat dus niet. Gelukkig zijn 
er in deze wereld zo van die mensen die wel lijken te kunnen toveren. 

Nog voor ik het goed beseft e, zat ik samen met mijn mama, zus 
e taxi op weg naar Rijsel om de Eurostar richti ng 

Londen te nemen. Tijdens de treinrit werden we verwend en 

Aangekomen in Londen, installeerden we ons in het hotel en ge-

De volgende ochtend wist ik het meteen. De Cursed Child dag! 
Het zou de meest magische dag uit m’n leven worden. Het voor-

We werden in de namiddag opgepikt door een taxi die ons naar 
een indrukkend gebouw bracht. ”Harry Pott er and the cursed 

Ik volgde mijn droom, als een levende weg,hoger dan een boom,soepel als een waterweg,ik kabbelde ik klaterde ,ik lachte en ik schaterde,het is misschien voorbij,maar voor eeuwig, diep bewaard,
ergens heel dicht bij mij. 

- Nora
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Stan naar Euro Disney 
“Stan zijn ogen straalden van opwinding toen we met de TGV richti ng Disneyland® 
Parijs vertrokken. 

Bij aankomst werden we hartelijk ontvangen in het Newport Bay Club Hotel. We 
maakten ons meteen klaar om Walt Disney Studios te bezoeken en Stan keek voor-
al uit naar de spectaculaire show van Cars en naar de 4D-Ratatouille att racti e als 
toppers. 

Na een stevig ontbijt waren we klaar om de magie van Disneyland® te beleven. 
Als echte piraat wilde Stan Pirates of the Caribbean ontdekken. Overdonderd, en 
misschien zelfs een klein beetje bang, liet hij zich meevoeren op het schip der 
piraten. Zalig!

’s Avonds genoten we van de Disney Parade en de prachti ge licht- en klankshow 
bij het kasteel. 

Op onze laatste dag werden we ti jdens het ontbijt vergezeld door enkele Disney-
fi guren. Stan werd er eerst een beetje verlegen van, maar genoot van de aandacht 
en gaf hen een dikke knuff el. Daarna hadden we nog even ti jd om nog eens al zijn 
favoriete att racti es te doen. 

Met Mickey in ons hart beleefden we drie prachti ge, zorgeloze dagen om nooit 
meer te vergeten: bedankt!” – Ouders van Stan

Wensteam: Patricia & Nele

Met dank aan: Tulpen- en Paaseitjesverkoop, M4L18 De warmste KSA kerstt ocht, Disneyland® Paris, NMBS

Josephine 
genoot van Disneyland® Parijs
“Eindelijk was de dag aangebroken dat we naar Disneyland® 
vertrokken. Wat een sprookjesachti ge dagen mochten we in de 
parken beleven! Het was wel wat frisjes en soms regende het 
wat, maar dat was helemaal niet erg. lk wilde al heel lang eens 
naar Disneyland® gaan, dus ik kan echt wel zeggen dat mijn wens 
in vervulling ging! Bedankt Make-A-Wish® voor deze prachti ge 
dagen!” – Josephine

Wensteam: Charline, Marleen & Marti ne

Met dank aan: 
Nacht van de Ambiance, Disneyland® Paris, NMBS

Anais waande zich een echte prinses 
“Anais ging met broer Tibo, mama en papa naar het magische Disneyland®. Een 
fantasti sch, zorgeloos weekend tussen de prachti ge prinsessen met hun mooie, 
lange haren en de vele andere Disneyfi guren. Ook Anais voelde zich een ware 
prinses. Ze mocht dan ook elke prinses knuff elen en met hen op de foto. Wat was 
het genieten van al dat moois.” – Ouders van Anais

Wensteam: Davy, Nadine & Tina 

Met dank aan: 
Disneyland® Paris, NMBS, Oldti mer en GT Rally Lions Club Scaldiana Waasmunster, Lentefeest Juliett e 
Drongen, Miss Deluxe 2019, verkoop zelfgemaakte magneten van 2e graad TI Sint-Carolus Sint-Niklaas, 
Acti e De Warmste Week CM-Vlaanderen

®

Bij aankomst werden we hartelijk ontvangen in het Newport Bay Club Hotel. We 
maakten ons meteen klaar om Walt Disney Studios te bezoeken en Stan keek voor-
al uit naar de spectaculaire show van Cars en naar de 4D-Ratatouille att racti e als 

 te beleven. 
Als echte piraat wilde Stan Pirates of the Caribbean ontdekken. Overdonderd, en 
misschien zelfs een klein beetje bang, liet hij zich meevoeren op het schip der 

’s Avonds genoten we van de Disney Parade en de prachti ge licht- en klankshow 

Op onze laatste dag werden we ti jdens het ontbijt vergezeld door enkele Disney-
fi guren. Stan werd er eerst een beetje verlegen van, maar genoot van de aandacht 
en gaf hen een dikke knuff el. Daarna hadden we nog even ti jd om nog eens al zijn 

Met Mickey in ons hart beleefden we drie prachti ge, zorgeloze dagen om nooit 

Magische 
momenten inPrinses Valenti na ontmoet prinses Elsa 

“Valenti na droomde ervan om prinses Elsa te ontmoeten in Disneyland® Parijs. 
Na een snelle rit met de trein beleefde ze samen met haar grote broers een 
fantasti sche ti jd in het magische park. 
Niet alleen Peter Pan, Sneeuwwitje, 
Small World, Buzz Lightyear en het 
prachti g roze prinsessenkasteel waren 
hoogtepunten, maar ook en vooral het 
ontbijt met de Disneyfi guren was bijzonder. 
Ze waren er allemaal! Mickey en Minnie 
Mouse, Igor, Knorretje… Fantasti sch. 
Een ti jd om nooit meer te vergeten.” 
– Ouders van Valenti na

Wensteam: Jessie & Inge 

Met dank aan: Waasland Shopping Center, 
Wish a Book, De Straal, Stefaan Vangoetsenhoven 
en Scouts Sint Paulus, Disneyland® Paris, NMBS 

Yannick ontdekt de magie van Disneyland® 
“Eens aangekomen in Disneyland® gingen we eerst naar ons hotel. Daar kreeg Yannick al 
direct chocolade munten van… Mickey Mouse. Zijn dag was dus al meteen goed. Eens op de 
kamer aangekomen, kreeg hij van de kamermeisjes een mooie knuff el van Mickey. Daarna 
trokken we het park in. Yannick wist niet waar eerst te kijken, want hij zag zoveel moois. 
Hij zag ballonnen, popcorn, att racti es en een heel mooi groot en roze kasteel. 

We gingen in alle att racti es die Yannick wilde testen. De vliegtuigjes vond 
hij het allerleukste. Yannick vond het vuurwerk en de parade fantasti sch. 
Hij wilde dit elke avond zien, dus dat hebben we ook gedaan. Wat heeft  hij 
genoten. Het waren fantasti sche dagen die we nooit zullen vergeten.” 
– Mama van Yannick

Wensteam: Valérie & Hilde 

Dank aan: 
Disneyland® Paris, NMBS, Bakkerij Sas Vosselaar, 
Katleen De Keyzer, Lothar-Spillemaeckers, 
Nauwelaerts-De Wit  
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Mijn 
DreamdateXander mag oneindig veel knuff els geven 

aan Maya de Bij en Piet Piraat
“Ik wekte Xander na zijn middagdutje met de boodschap dat er hoog bezoek was. 
Hij werd meteen heel nieuwsgierig. Beneden zag hij dat het huis versierd was met 
ballonnen en dat oma, opa en nonkel Jan er waren. Maar wie toen binnenkwam, was 
nog veel beter: Maya de Bij! Xanders mondje viel open van verbazing. Na haar dikke 
knuff els en kusjes te hebben gegeven hoorden we ineens "Schip Ahoy, piraatje" en 
daar stond hij dan, in onze living: Piet Piraat! Xander was helemaal onder de indruk en 
vooral zo gelukkig!

Na wat knuff els en foto's, zett en we muziek op en zong 
Piet Piraat terwijl Maya met Xander danste. Dit was echt 
Xanders moment, zijn droom ging meer dan in vervulling! 
De ti jd brak aan voor Maya om terug te vliegen naar de 
bloemenweide. Piet Piraat bleef nog iets langer om te 
helpen met de pakjes te openen en om te smullen van 
de heerlijke pannenkoeken en taart. Daarna was het ook 
voor hem ti jd om terug naar zijn vrienden op de Scheve 
Schuit te gaan. 

Bedankt om dit voor Xander te verwezenlijken, we 
konden het niet mooier wensen!” - Mama van Xander

Wensteam: Linda, Marc & Françoise

Met dank aan: 
Maya de Bij en Piet Piraat: Studio 100, Miss Deluxe 2018, Hogeschool 
ODISEE Sint-Niklaas, Bake-A-Wish acti e Els Poppe Lokeren

Kapitein Winokio en 
mevrouw De Poes zingen 

voor Louise
“Op haar wensdag werd Louise omgetoverd tot een 

mooie prinses. Knalroze handschoenen, een kroontje, 
een roze sjaal, ketti  ngen en dan de oorringen waar 

ze zo trots op was. Ze werd uitgenodigd om met de 
klasgenootjes van haar leefgroep naar de zaal te gaan. 

Eenmaal iedereen daar een plekje had gevonden, 
kwam er een leuke clown om ballonnen te plooien in 

de mooiste dieren. Voor ieder kind een prachti ge ballon.  

Toen de show was afgelopen, kwam de supergrote verrassing binnen. Eén deuntje op de accordeon en Louise wist dat 
Nono (haar kapitein Winokio) er was, samen met mevrouw de poes en muziekmatroos Ivanov. Tranen van emoti e vloeiden. 
Dat had ik wel verwacht. Eens Louise op mijn schoot zat, heeft  ze lett erlijk alles gegeven. Ze heeft  gedanst, geknuff eld met 

haar idolen, genoten, zelfs gezongen. Allemaal op haar manier. De opvoedsters en de kindjes dansten allemaal mee. Wat 
een reuzeleukfeest! Louises oogjes straalden van geluk. Dank u voor deze onvergetelijke dag!  Dit krijgt een speciale plaats 

in ons hart.” – Mama van Louise

Wensteam: Nele, Davy & Nadine 

Met dank aan: Clown Broccolini, Kapitein Winokio en crew, DVC Heilig Hart, BO Ter Leie, OLVC Grotenberge Zott egem, 
VDK Bank, De Vrijwillige Vrienden Aalst, B&B ‘t Meesterhof Deinze 

Laura ontmoet Panic! at the Disco
“Laura's grote droom kwam uit. Eerst werd ze door haar wensteam verwend met een heerlijk ontbijt, een nieuwe look 
door JBC en BENT, hair- and make-up en een etentje. Toen brak het grote moment aan: met de limo werd Laura naar 
de Lott o Arena gebracht voor de Meet&Greet met Brendon, leadzanger van Panic! At The Disco... Spannend!

Brendon nam de ti jd om met Laura te babbelen en gaf haar een cadeautje en een dikke knuff el. Zowel 
Laura als haar mama hadden hét moment van hun leven en het concert moest nog beginnen! Vanop de eerste rij 
genoten ze van het supergave optreden.” 
– Wensteam van Laura

Wensteam: 
Lizett e, Kathleen & Guido

Met dank aan: 
2 Style kapsalon  Lommel, Bakker Daemen Reumers 
Opglabbeek, JBC Lommel, Manifesto Schoten, 
Bent Shoe Schoten, Tuincafé  Lommel, 
Rent a Limo Leopoldsburg, Lott o Arena Antwerpen, 
Pizza Hut Schoten, Goede doelen Lommel, 
Bloemen verkoop Lommel, Brigitt e Eben  Bocholt

Kaatje-feest voor Cezaar
“Met de stralende zon op onze snoet, startt e de wensdag van Cezaar. Familie en vrienden wachtt en hem vol ongeduld 
op in de school van Cezaars broertjes.  Na een hapje en een drankje, volgde de grootste verrassing van de dag: Kaatje 
van Ketnet die speciaal voor haar grootste fan op bezoek kwam. Cezaar was superblij en mocht haar uitgebreid knuff elen.  

De speelplaats was intussen omgetoverd tot een acti viteitenplein om te voetballen, acrobati sche toeren uit te halen in 
het springkasteel en allerlei leuke gezelschapspelletjes te spelen. Daarnaast was er een grimeuse die jong en oud van de 
nodige glitt ers voorzag en een goochelaar die iedereen verbaasde met zijn trucjes! De hongerige maagjes werden gesti ld 
met heerlijke frietjes en een lekker ijsje. Met als afsluiter een roze suikerspin, Cezaar zijn favoriete snoepgoed! Een dag 
om nooit te vergeten!” – Mama van Cezaar

op in de school van Cezaars broertjes.  Na een hapje en een drankje, volgde de grootste verrassing van de dag: Kaatje op in de school van Cezaars broertjes.  Na een hapje en een drankje, volgde de grootste verrassing van de dag: Kaatje 
“Met de stralende zon op onze snoet, startt e de wensdag van Cezaar. Familie en vrienden wachtt en hem vol ongeduld 
op in de school van Cezaars broertjes.  Na een hapje en een drankje, volgde de grootste verrassing van de dag: Kaatje 
van Ketnet die speciaal voor haar grootste fan op bezoek kwam. Cezaar was superblij en mocht haar uitgebreid knuff elen.  

“Met de stralende zon op onze snoet, startt e de wensdag van Cezaar. Familie en vrienden wachtt en hem vol ongeduld 
op in de school van Cezaars broertjes.  Na een hapje en een drankje, volgde de grootste verrassing van de dag: Kaatje 
van Ketnet die speciaal voor haar grootste fan op bezoek kwam. Cezaar was superblij en mocht haar uitgebreid knuff elen.  

“Met de stralende zon op onze snoet, startt e de wensdag van Cezaar. Familie en vrienden wachtt en hem vol ongeduld 
op in de school van Cezaars broertjes.  Na een hapje en een drankje, volgde de grootste verrassing van de dag: Kaatje 

Wensteam: Nane, Betti  e & Mieke 

Met dank aan: 
Kaatje (Ketnet), Basisschool O.L.V.-Visti tati e Mariakerke, 
Sofi e Van Maercke, Baveco bvba, Crazy jump Ertvelde, 
Wim De Craene, Pierino ijs, verkoop magneten 
TI Sint-Carolus Sint-Niklaas 2e graad, 
EDUGO Campus De Brug Oostakker, 
Gift  O.L.V. Presentati e Sint-Niklaas 3 Economie 



Superheld Jef vangt boeven
 “Voor onze nieuwe superheld in wording had het wensteam gepast transport voorzien.  In een knaloranje BMW i8 sport-
wagen werden Jef en zijn broers naar Aventure Parc gebracht. 

Daar aangekomen, moest het hele gezin eerst een overall en veiligheidsharnas aantrekken om onder de vakkundige 
leiding van superheldentrainer Bertrand het hoogteparcours in te gaan.  Hoog in de bomen moesten er allerlei hindernissen 
worden genomen: over wiebelende bruggen lopen, tussen de bomen vliegen,… Jef slaagde met glans voor alle tests. 

’s Middags was het ti jd voor krachtvoer: een lekkere spaghetti   bolognaise. Jef werd gehuldigd met een gepersonaliseerde 
superheldencape in zijn favoriete kleur geel.

Kort daarna ontving Jef een brief van Superman en zijn vrienden met de vraag om dringend naar Heldenland in Tienen te 
komen: er waren boeven ontsnapt die Jef moest helpen vangen! 

In Tienen aangekomen wachtt en twee superhelden Jef op en startt e de zoektocht naar de boeven. Die bleken goed verstopt 
te zitt en. Wanneer de eerste ontdekt werd en het op een lopen zett e, kon Jef hem toch te pakken krijgen. De tweede boef 
werd kort daarna gevat. De superhelden en Jef belden meteen de politi e die met loeiende sirene de dieven kwam ophalen.

Jef ontving voor zijn dappere hulp nog een medaille van de politi e. Na een toast met kinderchampagne kon onze nieuwe 
superheld terugblikken op een fantasti sche dag.” – Ouders van Jef 

Wensteam: 
Kelly, Jasmin & Karine 

Met dank aan: 
Aventure Parc Wavre, Kontrimo, Fotograaf Bardt, Cosplay4Charity, 
Kendis Vanderveken, vzw Being Human, Gidsen Sint-Lutgardis 
Diest, Communicanten Gooik 
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Yara werd fotomodel
“Eerst mocht ik samen met mijn vriendinnen kleren 
uitzoeken in ‘& Other Stories’, één van mijn favoriete 
winkels. Enkele dagen later werden we thuis opgepikt 
door een limousine: wat een verrassing! We werden 
afgezet bij de kapper die ons helemaal opmaakte. 
Prachti ge kapsels en ook de make-up was schitt erend 
mooi! We waren helemaal klaar voor de fotoshoot. 

Poseren en lachen voor de foto’s: het was heel 
gezellig en we waren vooral enorm nieuwsgierig naar 
het resultaat. Als afsluiter zijn we nog lekker gaan eten 
in Pizza Hut. Wat hebben we ervan genoten!” – Yara
Wensteam: Ellen, Jill & Annie 

Met dank aan: 
Luc de Wael, Christi ane Ducheyne, Pro Alliance nv, C. Steinberg nv, 
& Other Stories, Kapsalon Parels Hofstade, Fotolooks Frie Moons, 
Karin Holsters fotografi e, Delicatessen Verhasselt Hombeek, 
Silverstream, Pizza Hut Zemst 

Superheld Jef vangt boeven
 “Voor onze nieuwe superheld in wording had het wensteam gepast transport voorzien.  In een knaloranje BMW i8 sport-

Een dag vol MINI voor Maxime
“Maxime wist niet waar we naartoe zouden gaan. We reden richti ng Kortrijk en hielden halt bij 

MINI Monserez. Maxime stapte uit en wist niet waar eerst kijken: allemaal MINI Coopers! Hij 
sprong van de ene MINI in de andere, zijn geluk kon niet op. Maxime werd zelfs omgedoopt 

tot MINI-ambassadeur van de garage. Er was bovendien veel persbelangstelling. Daarna 
kregen we twee MINI Coopers ter beschikking en reden we richti ng Hoei naar Rallye du 

Condroz-Huy. We werden er warm onthaald door het G&A Racing team. 
Maxime mocht er zelfs meerijden: hoe geweldig!” 

– Ouders van Maxime

Wensteam: 
Pascale, Petra & Kris  

Met dank aan: 
MINI Belux, G&A Racing Team, MINI Monserez, 
Photography Kris Vanraes, Tulpen- en paaseitjes-
verkoop door familie en vrienden van overleden 
wenskind Nikki

“Maxime wist niet waar we naartoe zouden gaan. We reden richti ng Kortrijk en hielden halt bij 
MINI Monserez. Maxime stapte uit en wist niet waar eerst kijken: allemaal MINI Coopers! Hij 

sprong van de ene MINI in de andere, zijn geluk kon niet op. Maxime werd zelfs omgedoopt 
tot MINI-ambassadeur van de garage. Er was bovendien veel persbelangstelling. Daarna 
kregen we twee MINI Coopers ter beschikking en reden we richti ng Hoei naar Rallye du 

Wensteam: 

Ehlana werd vip
“We willen jullie superhard bedanken voor jullie steun aan onze dochter Ehlana. In februari 2016 kreeg ze de diagnose 
leukemie. Gedurende twee jaar onderging ze een intensieve behandeling in het UZA en UZG. Dat was een moeilijke 
periode, zowel voor haar als voor ons gezin. Haar in het ziekenhuis zien liggen ti jdens de chemobehandelingen, brak 
telkens ons hart. Soms was ze zo verzwakt dat ze bijna niets meer kon doen, behalve naar tv en YouTube kijken. Gelukkig 
waren er ook momenten dat ze zich beter voelde en dat we konden spelen, lachen, dansen,… alsof alles ‘normaal’ was.  
Nu de behandeling eindelijk achter de rug is, voelt ze zich elke maand steeds beter.

Vorig jaar gaven we Ehlana haar droomkerstcadeau: we gingen op Disney Cruise van Duitsland naar Hongarije, maar 
onderweg moest ze naar het ziekenhuis, want ze had een infecti e op de longen door een tekort aan witt e bloedcellen. 
Toch genoot ze enorm van deze boott ocht en de ervaringen. Voor de eerste keer sinds de diagnose kon ze namelijk haar 
behandeling even vergeten. 

Afgelopen januari stond er gelukkig een nieuwe verrassing voor haar klaar. In de namiddag werd ons gezin opgehaald 
met een limousine. De limo pikte haar vriendinnen op en de muziek, lichtjes, kinderchampagne en sfeer zorgden ervoor 
dat het een klein feestje werd.  We hielden halt bij JBC voor een volledige make-over, daarna gingen we sushi eten, iets 
waar ze ti jdens de behandeling zó hard naar verlangde. Op het einde van de rit kreeg ze een videoboodschap te zien van 
Evan Tube, één van haar idolen waar ze ti jdens de behandeling vaak naar keek… Het was dé kers op de taart. 

Dank jullie wel om een lach te toveren op Ehlana’s 
gezicht! Ze had een moeilijke periode, maar de 
aandacht die ze nu kreeg, laat haar zien dat er ook 
leuke dingen zijn. Ze zijn een moti vati e voor haar om 
terug creati ef te zijn en ook iets positi efs te doen voor 
andere mensen die het moeilijk hebben.” – Ouders 
van Ehlana

Wensteam: 
Hilde & Frank

Met dank aan: 
Vanden Borre Merksem, JBC Edegem, Sayori Sushi Konti ch, 
Party Ride Konti ch, Reborn 2018 Lier, Scarpa Golft ornooi, 
Kristof De Greef 
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“We willen jullie superhard bedanken voor jullie steun aan onze dochter Ehlana. In februari 2016 kreeg ze de diagnose 
leukemie. Gedurende twee jaar onderging ze een intensieve behandeling in het UZA en UZG. Dat was een moeilijke 

Wilt u zien hoe Jef de boeven overmeestert? 
Bekijk de video op www.makeawish.be



Finlay bij de brandweer 
“Alarm, alarm… Er stonden vier brandweerwagens voor onze deur! 
De brandweermannen kwamen Finlay groeten en gaven hem een 
brandweerjas, handschoenen en een muts, want hij ging met hen 
mee op stap.

Finlay en zijn broer en zus mochten meerijden met de brandweer-
wagen. Het konvooi maakte een rit door de velden en Finlay mocht 
de sirene opzett en.

Tot de brandweer plots een oproep kreeg over een brand! In het 
veld was er een brand die dringend geblust moest worden. Finlay 
werd in zijn rolstoel geplaatst en kreeg instructi es van een brand-
weerman over hoe de spuit werkte, zodat hij de spuit zelf kon 
hanteren en aan de hendel kon trekken. Een enorme hoeveelheid 
water spoot op de brand en toen was er plots een grote wolk rook 
en iedereen verdween in de mist! 

Toen de brand goed geblust was, keerden we terug met de brand-
weerwagens door de velden naar de kazerne. Daar mochten Finlay 
en zijn broer met de ladderwagen helemaal naar de top van de 
oefentoren. Toen ze bijna boven waren, begon Finlay te roepen: 
hij had iets gezien… Helemaal boven hing een brandweerhelm met 
zijn naam op! Wat was Finlay trots dat hij die mocht opzett en.

We kregen nog een rondleiding in de kazerne en in het controle-
centrum, waar alle computers staan. Er werd getoond hoe de oproepen 
binnenkomen. Het was allemaal heel opwindend, maar het was ti jd voor 
een beetje rust. De sterke brandweerlui droegen Finlay naar boven, 
naar hun eetzaal, waar we iets dronken. Moe maar voldoen keerden 
we naar huis. De jas en helm kregen meteen een prominente plaats in 
Finlay’s slaapkamer. De volgende ochtend vertrok hij met de bus naar 
school… met een jas van de brandweer en een echte brandweerhelm 
op!” – Mama van Finlay  

Wensteam: Hilde, Inge & Florent 

Met dank aan: 
Brandweer Overijse, Telemak, CVO Heverlee, Dwars door Mechelen 
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Paula’s Sweet Sixteen 
“Als wens vroeg ik een heel groot feest voor mijn 16e verjaardag. 
Daarvoor werden mooie uitnodigingen met een origineel arm-
bandje verzonden naar mijn vrienden. Het had bijna iets weg van 
Tomorrowland! Ik mocht ook een nieuwe outfi t kopen.

Op de dag van het feest werd ik eerst professioneel geschminkt 
en kwamen mijn vriendinnen langs om samen sushi te eten. 
Daarna gingen we naar de prachti g versierde feestzaal. Er was 
een dj, chips, frieten, bierpong, fotobooth, fl uo-bodypaint,…  en 
dat voor de meer dan 90 aanwezigen! Alles was gedecoreerd 
in het Neon Glow-thema dat ik gewenst had. Om middernacht 
werd er een giganti sche fl uotaart met vuurwerk geserveerd en 
iedereen zong voor mij.  Wat een onvergetelijk moment! Deze 
verjaardag vergeet ik nooit!” – Paula

Wensteam: Jasmin, Charlott e & Kaat 

Met dank aan: 
Al Verhuur, bienswAnjee, Chateau Migraine, Fotostand.be, Max Events, 
Splendit, Suzanne Bonaguidi taarten, Gevangenis Leuven, Rotary Landen, 
KBC AM4Health  

Marlies presenteerde een show
“’s Ochtends werden we opgehaald met een limousine: 
dat was zo wijs! We reden naar JBC en daar mocht ik 
een nieuwe outfi t kiezen. Daarna passeerden we langs 
Toy Champ, een speelgoedwinkel, en daar mocht ik 
spelletjes uitkiezen. Toen kwam de echte verrassing... 
Ik zou presenteren op de Ketnet Zomertoer in Genk. 
Wat een ervaring! Er waren zoveel lieve mensen en 
een megafantasti sch publiek. Een droom die uit-
kwam. Daarna als toff e afsluiter, zijn we frietjes gaan 
eten. Wat een dag. Heel erg bedankt!” - Marlies 

Wensteam: Nadine, Betti  e & Eberhard

Met dank aan: 
Hogeschool Odisee Sint-Niklaas, Fuif 80’s Wishes Leefschool 
Eikenkring Zeveneken, Schepens Limoservice, Everaert Steven van 
Plant-Aardig St-Pauwels, Mistral Brasserie Stekene, JBC Herentals, 
Toy Champ Genk, Pati sserie Lanckriet Eeklo 

Korneel smurft e treinmachinist
“Ik wenste om eens machinist van een trein te worden, maar mijn wensdag werd zoveel meer dankzij mijn wensfeeën! 
Ze belden namelijk aan met een reuzegrote ontbijtmand en overal zaten kleine smurfj es verstopt tussen de lekkere 
koffi  ekoeken. Na het ontbijt kregen mijn broer en ik een mooi pak aan van een echte treinbestuurder, samen met een 
pet met onze naam op. We werden opgepikt door twee coole sportauto’s en zij brachten ons naar het stati on Gent-
Sint-Pieters. De stati onschef en security wachtt en me daar op. We hadden veel bekijks en ook ik wist niet wat er ging 
gebeuren. Ik kreeg de echte das van de Belgische spoorwegen rond mijn hals en ik was klaar voor het avontuur. Ik 
mocht naar Spoor 2 gaan, waar de trein naar Eeklo was aangekondigd: “Korneel Express”. Hoe mooi is dat?! 

Ik mocht op de schoot bij de machinist en mocht zelfs de trein besturen, de deuren opendoen, door de microfoon 
spreken.

In Eeklo aangekomen, wachtt e grote smurf me op met smurfencake en een cadeau: twee duoti ckets voor de Smurfenexpo 
in Brussel. Wauw! Er leek geen einde te komen aan alle verrassingen!

Het was weer snel ti jd om met dezelfde trein terug te keren. Ik mocht eerst met de conducteur kaartjes en abonnementen 
controleren. En dan snel terug naar de machinist om opnieuw op de eerste rij te zitt en! 

Eenmaal aangekomen, brachten de sportwagens ons naar huis, maar toen ze onze straat inreden, zag ik dat al mijn 
vriendjes en vriendinnetjes van de klas me stonden op te wachten, samen met de juff en en mijn grootouders. Ze 

zongen een liedje en er stond zelfs een orkestje te 
spelen. Ik was zo verrast! Ik genoot enorm! Als kers 
op de taart stond er een foodtruck met oliebollen 
en wafels op onze oprit: heerlijk! Wat een dag! 
Ik weet het nu wel zeker: later word ik een echte 
machinist.” - Korneel 

Wensteam: Nele, Nadine & Anne 

Met dank aan: 
NMBS, Suff ys Pati sserie, Bakkerij De Sutt er, Confi serie Geldhof, 
Avothea Theater en Kostuums, Gent Motors, Kristel Waterloos, 
Christel Van Speybroeck, Stefaan Cornelus en muzikanten, Carina 
Walraeve, Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, Open Vld Sint-Gillis-
Waas, Miss Deluxe 2019, CM Waas en Dender Sint Niklaas
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 verjaardag.  verjaardag. 
Daarvoor werden mooie uitnodigingen met een origineel arm-
bandje verzonden naar mijn vrienden. Het had bijna iets weg van 

Op de dag van het feest werd ik eerst professioneel geschminkt 
en kwamen mijn vriendinnen langs om samen sushi te eten. 
Daarna gingen we naar de prachti g versierde feestzaal. Er was 
een dj, chips, frieten, bierpong, fotobooth, fl uo-bodypaint,…  en 
dat voor de meer dan 90 aanwezigen! Alles was gedecoreerd 
in het Neon Glow-thema dat ik gewenst had. Om middernacht 
werd er een giganti sche fl uotaart met vuurwerk geserveerd en 
iedereen zong voor mij.  Wat een onvergetelijk moment! Deze 

Wilt u ook meerijden met de Korneel Express? 
Bekijk de video op www.makeawish.be



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?

Help mee 
wensen 

vervullen

Wensteam: Frank, Ilse & Annitt a 

Met dank aan: 
Ronald Vett ers, Bart Crauwels, Party Ride, Jelle Luyten en Gregory, 
Lisa Van de Velde en Anthony Audenaerd (organisati e FACTS), Nintendo 

Vandaag is rood…  
"Juliett e droomde van een feest waar alles rood was. ’s Middags werd ze 
samen met haar gezin opgehaald door een rode auto om naar Chateau 
d’Hamont te rijden.  

Hier werden we opgewacht door de klasgenootjes, juff en, vrienden, 
familie, het wensteam én een hele boel zeepbellen. Iedereen had iets 
roods aan, de lievelingskleur van Juliett e.  

Juliett e was meteen in de wolken. De hele zaal was prachti g versierd 
met ballonnen, hartjes en veel snoepjes. En er was veel animati e voor-
zien: een optreden van een clown, schminkdames, glitt ertatt oos, een 
ballonnenplooier en een heleboel cadeautjes. Als kers op de taart 
kwamen ook prinsessen Elsa en Anna even langs en zij hadden Olaf 
en Kristoff  bij. 

Juliett e beleefde een prachti ge dag. Alles wat haar hartje begeert, 
was er. Dat had ze wel verdiend na al twee jaar supersterk te zijn.  
Een dikke merci aan het hele wensteam om Juliett e een dag al haar 
zorgen te laten vergeten (en die van mama en papa ook!)” – Mama 
van Juliett e

"Juliett e droomde van een feest waar alles rood was. ’s Middags werd ze 
samen met haar gezin opgehaald door een rode auto om naar Chateau 

Hier werden we opgewacht door de klasgenootjes, juff en, vrienden, 
familie, het wensteam én een hele boel zeepbellen. Iedereen had iets 

Juliett e was meteen in de wolken. De hele zaal was prachti g versierd 
met ballonnen, hartjes en veel snoepjes. En er was veel animati e voor-
zien: een optreden van een clown, schminkdames, glitt ertatt oos, een 
ballonnenplooier en een heleboel cadeautjes. Als kers op de taart 
kwamen ook prinsessen Elsa en Anna even langs en zij hadden Olaf 

Juliett e beleefde een prachti ge dag. Alles wat haar hartje begeert, 
was er. Dat had ze wel verdiend na al twee jaar supersterk te zijn.  
Een dikke merci aan het hele wensteam om Juliett e een dag al haar 
zorgen te laten vergeten (en die van mama en papa ook!)” – Mama 
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Wensteam: Denise, Veroni &  Liliane

Met dank aan: 
Impermo Sint-Truiden, De goede doelen Lommel, Iron First Bikers For Animals Koersel, Koppie Kopie Sint-Truiden, 
Clown Bweno, Fleurs Juliett e, Vrije Basisschool De Zeppelin Donk, Anouchka Wanninkhof, Fotograaf Hendrik Bleus, 
Chateau d’Hamont, Cosplay4Charity, Creakleur

Vip Jesse op de FACTS-beurs in Gent 
“Met een Hummer werd ik opgepikt. Wat een ervaring. 

Het was grappig om al de mensen te zien kijken en 
wijzen naar de limousine. Wij zagen hen wel, maar zij ons niet. Toen ik uitstapte, werd ik onthaald door een 

erehaag aan superhelden: de Power Rangers van Ranger Nati on en DC-superhelden… Ik was sprakeloos! Gregory van 
Ranger Nati on zorgde ervoor dat ik met alle superhelden op de foto kon en dat ik een rondleiding kreeg in de wereld van 

de Power Rangers en BDCC-helden.

Daarna gingen we naar de Game Hall. Bij de Nintendostand werd ik, samen met mijn zusje, het podium opgeroepen door 
niemand minder dan Samir (een heel bekende Vlaamse YouTuber)! We mochten een ronde Super Smash Bros met hem 
spelen. Ik heb niet gewonnen, maar het was een geweldige ontmoeti ng! In de namiddag kreeg ik van Gregory een inleiding 
in het Lightsabervechten, zoals in Star Wars. Wat is zo’n lichtzwaard zwaar! Na een kwarti er voelden mijn armen als lood 
en liep het zweet over mijn gezicht. Maar dat was het allemaal meer dan waard! Toen we de aft ocht hadden ingezet, kwam 
ik bij toeval nog wel één van mijn grote idolen tegen: William Bouva!  Ik had de kans een korte babbel met hem te hebben 
en samen met mijn zusje mocht ik met hem op de foto. Om af te sluiten, werd ik uitgenodigd om te gaan eten in het beste 
restaurant van onze gemeente. Wat een dag: bedankt aan iedereen die dit mogelijk maakte!” - Jesse 
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NAM U AL EEN 
KIJKJE OP ONZE 
WEBSHOP?
www.makeawish.be

Een hilarische komedie in het Westvlams van Jeroen Maes
DE SERVICEFLAT
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Dreams Come True Party 
Jessica Boonstra organiseerde de 
“Dreams Come True”-party ten 
voordele van Make-A-Wish® en Smile 
voor I-cell. Met de steun van SDN 
Scootershop, Garage Boden en een 
20-tal vrijwilligers werd het een heus 
festi jn op 16 februari 2019. Het optreden van ’Shape of Sheeran' en 
deejay DM zorgde ervoor dat de voetjes de hele nacht van de vloer 
gingen. De sfeer was onvergetelijk! Met hun acti e zamelden Jessica 
en haar vrienden het mooie bedrag van € 1.621 in, waarvan € 810 
aan onze organisati e werd geschonken, merci!

Artex Fashion
Begin maart nodigde Artex Fashion opnieuw 14 wenskinderen uit 
West-Vlaanderen uit om kledij uit te kiezen, te passen en te genie-
ten van een fotoshoot. Als kers op de taart mochten ze allemaal hun 
lievelingsoutfi t mee naar huis nemen. In april organiseerde Artex Fashi-
on een acti e voor ons. Per kassati cket schonken zij toen € 1 aan Make-
A-Wish® Belgium-Vlaanderen. Bedankt, Artex Fashion.

De Gitsbergtoertocht
Wielertoeristenclub "De IJzerzonen" organiseerde de "Gitsbergtoertocht" 
waaraan maar liefst 1600 mountainbikeliefh ebbers deelnamen. De 
organisatoren konden twee cheques van elk € 2.500 overhandigen aan 
twee goede doelen, waaronder Make-A-Wish®. Hartelijk dank!

Goede Doelen – Lommel
De organisati e “Goede Doelen – Lommel” verkocht heerlijke (en vooral 
heerlijk veel) drank ti jdens Beeldig Lommel in juni 2018, met hulp van 
brouwerij “Ter Dolen”. De gezellige openluchtaccommodati e en klant-
vriendelijke aanpak maakten er een waar feest van. Ze schonken voor het 
2e jaar € 1.000 aan Make-A-Wish® en benadrukten dat ze ook ti jdens de 
volgende editi e in 2019 weer paraat staan voor onze wenskinderen. 
Dank je wel Henri en alle medewerkers!

De Gitsbergtoertocht
Wielertoeristenclub "De IJzerzonen" organiseerde de "Gitsbergtoertocht" Wielertoeristenclub "De IJzerzonen" organiseerde de "Gitsbergtoertocht" 
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festi jn op 16 februari 2019. Het optreden van ’Shape of Sheeran' en 
deejay DM zorgde ervoor dat de voetjes de hele nacht van de vloer 
gingen. De sfeer was onvergetelijk! Met hun acti e zamelden Jessica 
en haar vrienden het mooie bedrag van € 1.621 in, waarvan € 810 
aan onze organisati e werd geschonken, merci!
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Fundraising

Meat&More Days
Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen was één van de 18 goede doelen die 
ti jdens de grote bedrijfshappening “Meat&More Days” in Aalter een mooie 
cheque in ontvangst mochten nemen uit handen van de zaakvoerder 
Geert Ally. Dank u wel voor jullie bijzondere inzet!
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Impermo Sint Truiden viert 100 jaar
De tegelgeschiedenis van Impermo begon precies 100 jaar 

geleden en dat was voor het familiebedrijf de aanleiding om 
een groot feest te organiseren. Het feest werd georganiseerd in 
Sint-Truiden, waar de familie Stultjens aan de basis lag van hun 

steeds groeiend bedrijf. Geen bloemen of geschenken op de 
verlanglijst van de fi rma, wel een gift  aan enkele goede doelen. 

Wij mochten daar een cheque van € 5.000 in ontvangst nemen. 
Bedankt voor deze mooie geste, Impermo!

VKS Paal verkoopt 
kerstmutsen voor Ferre
De kleuterschool “Hand in Hand”
te Paal verkocht kerstmutsen ter 
ere van Ferres wens. Zo mochten 
we een mooi bedrag van € 3.300 
in ontvangst nemen. Een dikke 
merci!

Kersthuis Bredene
Afgelopen kerst versierde Dennis  voor het 4e jaar op rij zijn 
woning met vele kerstlichtjes.

Deze editi e konden Dennis en zijn familie afk loppen op maar 
liefst € 4.692,33. Dat bedrag behaalde hij mede dankzij de inzet 
van zijn vader, Oscar, die instaat voor het bakken van de heerlijke 
‘Oscars Lukken’. Dank je wel Dennis en familie!

Het kersthuis Assebroek
Het kersthuis Assebroek van Cliff  Van Iseghem bracht € 205 op! 
Bedankt, Cliff : wij kijken al uit naar de volgende editi e! 
Een dikke merci!

X-masspinning Waregem
De laatste getelde centjes van de kerstperiode komen van de 
X-masspinning in Waregem die eind december georganiseerd 
werd. 

Een 100-tal sporti evelingen kwamen mee spinnen voor het 
goede doel en dat leverde een mooie cheque van € 2.150 op. 
Bedankt!

Digitale kerstkaarten van Tadaaz.be
Tadaaz kon dit jaar, dankzij de vele enthousiaste klanten die 
hun kerstkaarten online bestelden, een bedrag van € 4.778,66 
schenken aan Make-A-Wish®.

Bovendien bevesti gde Tadaaz dat het partnership ook in 2019 
verder loopt en dat zij hopen om ons nog meer te kunnen 
steunen, dankzij jullie hulp.

KOHa Heilig Hart leest opnieuw voor 
Make-a-Wish®

Van 11 februari tot 10 maart 2019 werden er weer heel 
wat boeken verslonden op KOHa Heilig Hart in Hamme. De 
leerlingen van de eerste graad hadden vier weken de ti jd om 
zoveel mogelijk boeken te lezen en zich te laten sponsoren 
door familieleden en vrienden. Zo werd het schitt erende 
bedrag van € 1.806,30 verzameld ten voordele van 
Make-A-Wish®! Een dikke dank je wel aan alle leerlingen! 

KOHa Heilig Hart leest opnieuw voor 
Make-a-Wish

verlanglijst van de fi rma, wel een gift  aan enkele goede doelen. 
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’t Schrijverke for Life
Fantasti sch weer! Herman en zijn trouwe helpers, vrienden, 
familie en sponsors organiseerden in de maanden december 
2018 en januari 2019 van alles rond feest in café ’t Schrijverke 
te Temse. Ze gaven allen samen opnieuw het beste van zich-
zelf voor 2 goede doelen: onze Make-A-Wish® Belgium-Vlaan-
deren en Kom op tegen Kanker. Een dikke profi ciat voor deze 
fantasti sche organisati e waar iederéén mocht genieten van 
een sfeervolle, gezellige vriendschap. We ontvingen een dikke 
cheque van € 5.020.

Ryanair Scratchcard Gift 
Sinds 1 maart is Make-A-Wish® België Ryanairs nieuwe 

Scratchcard-partner. De luchtvaartmaatschappij zamelt via de 
scratchcard al jaren duizenden euro’s in voor goede doelen in heel 

Europa en schonk alvast € 10.000 aan Make-A-Wish® in België. 
Vliegt u binnenkort met Ryanair? Koop dan zeker voor € 2 een 

kraskaartje en maak niet alleen kans op indrukwekkende prijzen, 
maar help ons zo om wensen te blijven vervullen. 
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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



Bijkomende
bedankingen

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:

WENS ELLEN
Mabo PRIV ST., 
Antwerpen 
Kerstkaarten gevangenis 
Mechelen 
Kerstkaarten Brunel 
Belgium, Mechelen
Nieuwjaarsrecepti e 
CD&V, Mechelen 
Kris Ducatt eeuw, Hove 
Maria Lambrechts, Berlaar 
Standaert-Verstraete, 
Antwerpen 
HVG Adminis BV GCV, 
Bonheiden 
Vennekens-Kelly, 
Willebroek 
Christopher Scheirs, 
Nijlen 

Wensteam: 
Marleen, Shana & Jill

WENS FARAH
Global Travel 
Inner Wheel 
Antwerpen Singel 
C. Steinland Belgium nv 
Mabo PRIV  ST., 
Antwerpen

Wensteam: 

Lott e, Bilal & Annie 

WENS ANOUSCH 
Quick, Wemmel 
De Boomhut 
Light Unit 
Brico Zaventem 
Store 
Nordic for Life 
Pro-Pay For Life 
Colruyt Group 
technische dienst 
Cryotherapiesessies Air 
Products 

Wensteam: 

Ann, Peggy, Jonas, 

Jessie & Charlott e

WENS ARNOUT
Neckermann
BCL VIP Service
M4L18 - MOB 
verzekeringen CM 
Vlaanderen 
M4L18 - Karton for Life 
DS Smith Buggenhout/
Gent 
M4L18 - Lunch4Life, 
medewerkers vdk bank 
Oldti mer & GT Rally, 
Lions Club Scaldiana Waas-
munster 2018 
Deelname Dodentocht 
2018 van Bruno 
Meersman, Temse 
Gift en bij opening 
B&B ’t Meesterhof, 
Deinze 

Wensteam: 
Betti  e, Davy & Kenny

WENS SOPHIE
ZOO Antwerpen 
MediaMarkt 
Hilton Hotel 
We love Marie fonds

Wensteam: 
Annie, Ann, Anke & Eline

WENS NONA
Concert Christoff  2017

Wensteam: 
Patricia & Nele

WENS ADAM
Joris Van De Perre
Disneyland® Parijs 
NMBS Europe
Kalender 2018, 
De Garaasj, Hoboken 
Donati e Christi aensen, 
Schoten 
GIP – “FUN”-dag door 
KA, Hoboken 
Donati e Patrick Greeve, 
Antwerpen   

Wensteam: 

Annie, Bénédicte & Lott e
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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: Ann De Bruyn
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

ond.nr. 0441.375.140
KBC BE83 4093 0351 0115
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Verantwoordelijke Uitgever
Leo Peeters

Alle foto’s in deze uitgave zijn eigendom 
van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen, 

tenzij anders weergegeven. 

Met dank aan onze
Partners

RAMEN & DEUREN
PORTES & FENÊTRES


