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Mijn grootste 
wens ...

Voorwoord 

Soms is het goed om even stil te staan bij mijlpalen en met onze 3000e 
wens én 30-jarig bestaan in aantocht, is nu het ideale moment aange-
broken.

Dit jaar zullen we onze 3000e hartenwens vervullen. Veel is er ver-   
anderd sedert onze eerste wens in 1990. Toen vervulden we de wens 
van Marwan. Hij wilde graag de CRAY (grootste computer van België) 
in Brussel bezoeken. Wat een bijzondere dag werd dat voor hem om 
die supercomputer van dichtbij te zien. Het was de eerste wens van de 
velen die nog zouden volgen. 

De essentie van onze missie is echter niet gewijzigd: Make-A-Wish® 
Belgium-Vlaanderen zal volgend jaar dus al 30 jaar de hartenwens van 
kinderen die strijden tegen een levensbedreigende ziekte vervullen. 
Dat zullen we vieren met een groot Droomfeest in Walibi op 4 april 
2020. Al onze wensgezinnen zullen hiervoor binnenkort nog een uit-
nodiging ontvangen, maar noteer nu alvast de datum in uw agenda.

Deze mijlpalen zouden we nooit hebben bereikt, zonder het onge-
loofl ijke initiatief daartoe van onze bezielster en oprichtster Marie-   
Christiane de Corswarem, de blijvende inzet van onze onvermoeibare 
vrijwilligers en de niet afl atende steun van onze donateurs en suppor-
ters. Daarom een hele dikke merci aan allen.

Voor nu laat ik u graag meegenieten van de mooie wensvervullingen 
die we de afgelopen maanden mochten realiseren.

Warme groet,

Hilde Vander Stichele
Algemeen Coördinator

Een nieuwe gsm voor Brent

Maurice ging op schattenjacht

“De lakei van de koning bracht een brief om onze hulp te 
vragen. Mijn broer, twee neven en ik werden gevraagd 
op avontuur te vertrekken. Onze teamnaam werd: “De 
Rode Draken”. De lakei droeg onze zware rugzakken met 
krachtvoer om ons te voorzien tijdens de tocht. Er was 
ons verteld dat we lintjes moesten volgen om de weg te 
weten te komen. Als we andere lintjes tegenkwamen, 
moesten we stoppen om opdrachten uit te voeren: 
monsters verslaan, dansen of met LEGO bouwen. We 

vochten met het slaapmonster en met het eetmonster en deden elke keer onze groepskreet. Bij elke overwinning kregen we 
een stuk van de schatkaart. Zo konden we de schat vinden. Er zaten veel goudstukken in, kettingen, kronen en zelfs LEGO. 

’s Avonds waren we uitgenodigd op het kasteel van de koning. Daar hebben we met de schat gespeeld en veel gegeten. Het 
allerlekkerste waren de worstenbroodjes. We hebben heel veel gelachen, gezongen, gespeeld en gegeten die dag. Het was echt 
superleuk!” - Maurice

“Met een grijze Porsche werd ik samen met mijn 
zus opgehaald. Ik had geen idee waar we naartoe                                
reden. We hielden halt bij Pizza Hut Gent, waar mijn 
zus en ik onze eigen pizza leerden maken. Daarna 
mochten we onze pizza opeten. Ik kan je zeggen: hij 
was echt superlekker. Nadien werd er nog een 
pizzadoos naar onze tafel gebracht. Ik dacht: 
“Moet ik dat ook nog opeten?!” Maar toen ik 
deze doos opende, zag ik de nieuwe gsm die 
ik graag wilde. Ik kon het bijna niet gelo-
ven. Ik begon er zelfs van te blozen. Heel 
erg bedankt voor deze onvergetelijke 
dag!” - Brent  

Wensteam: 

Anke, Daniëlle &  Lotte 

Met dank aan: 

Bakkerij Wouters, Restaurant Keienhof, Tshirt 
Factory, Wol all night, de Warmste Gaffel  

Wensteam: Nele & Françoise 

Met dank aan: Pizza Hut De Sterre, Dream-
Land, Frank Van Der Biest, 5e jaar STWab TI 
Sint-Carolus Sint-Niklaas, Lions Club Scaldia-
na Waasmunster, Annemie De Vijlder 
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Ferre vloog tussen de sterren
“Na een lange autorit kwamen we aan in Transinne waar het Euro 
Space Center ligt. Voor Ferre was het duidelijk wat we die dag gingen 
doen: “vliegen”. Nadat we onze buikjes rond hadden gegeten, ging ons 
avontuur van start. Toch cool hé met zo’n VR-bril op de maan wan-
delen en vliegen op onze buik. Ondersteboven, van links naar rechts 
en van voor naar achter. En wat dacht je van gewichtloos klimmen 
en satellieten repareren? Alles was te gek en er was niets wat Ferre 
niet durfde!
Terug thuis wachtte er een laatste verrassing. Een heerlijk lekker 
spaghettifeestje met zijn beste kameraadjes. De dag kon niet beter 
eindigen. Een heel dikke dankjewel in naam van Ferre” – Ouders 
van Ferre
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Kyara wenste een iPhone
“Om stipt zes uur stopte er een grote wagen met lichtjes en 
muziek voor onze deur. De helft van de straat kwam buiten. 
Ze vroegen zich net als ik af wat er ging gebeuren, denk ik! Ik 
stond met open mond te kijken en durfde nauwelijks buiten te 
komen. Na een korte rit kwamen we aan bij mijn lievelingsres-
taurant: de Italiaan. Ik bestelde wat ik het liefst eet: spaghetti 
carbonara. Hier is dat superlekker! Alsof dat allemaal nog niet 
genoeg was, ging mijn grootste wens in vervulling na het des-
sert: ik kreeg een iPhone XR! Wauw! Ik kon het bijna niet gelo-
ven en ik wou er direct mee aan de slag. 
Het bijpassende hoesje was er zelfs bij. Nu kan ik voluit met 
mijn vriendinnen chatten en mailen en vooral heel veel foto’s 
maken met mijn nieuwe smartphone. Bedankt voor deze on-
vergetelijke dag.” - Kyara  

Wensteam: Thérèse, Marc & Ann 

Met dank aan: 

DreamLand Lede, Vervoer De Ras Lede, Il Piacere Lede, Lights on Trucks Zulte,
’t Schrijverke Temse For Life 2018, Leesmarathon KOHa Heilig Hart Zele, GO! 
Easylife Atheneum Oudenaarde (Strijkatelier) 

Wensteam: Winnie, Sarah, Jana & Erika 

Met dank aan: 

Euro Space Center, Vrije Kleuterschool Hand In Hand Paal 

Maikel droomde van een gaming laptop

“Drie Lamborghini’s pikten mij en mijn beste vrienden op om te gaan touren. We reden over de snelweg, door de binnenstad 
en langs het Atomium. Plots hadden de Lambo’s meer bekijks dan die zilveren bollen. We reden door naar Groot-Bijgaarden 
en ik herkende een terrein dat ik me herinnerde van een paar weken eerder. Ik had er namelijk een helikoptervlucht mogen 
maken samen met mijn moeder. We reden dat terrein op en enkele karts stonden ons op te wachten om te gaan karten.  
Sven, Manon en ik reden het eerste rondje tegen elkaar. Voor het tweede rondje namen mijn moeder en mijn wensteam het 
tegen ons op. Het werd m.a.w. jong tegen oud. Onvoorstelbaar, de oudjes wonnen!

Nadat we ons zo hadden kunnen uitleven, genoten we van een welverdiende maaltijd. Eens het dessert werd geserveerd, 
werd er nog een cadeau van Make-A-Wish® opgediend (jaja, nog eentje!). Het was een beest van een laptop waar ik met 
gemak GTA V of Battlefi eld 1 op kan gamen! De tranen stonden me hierdoor toch wel een beetje in de ogen. Na het eten-
tje was het helaas tijd om naar huis te gaan, maar ook dat werd een beleving op zich. Ik mocht meerijden in een Ferrari die 
even over de snelweg scheurde. Wauw, weer thuis. Bedankt voor deze geweldige dag Make-A-Wish®!” - Maikel

Wensteam:

Ann, Karine & Alexander

Met dank aan: 

Brussels Kart, VG Computers, Diversey 
Belgium, Veiling truitje Sagan, 

Fam. Schoovaerts-Van Craen, Heidi Verhoeven

Tijl droomde van een gamekamer
“Wat een dag! Ik werd thuis opgepikt door een Dodge Ram die me naar een escape room bracht. Hoe fi jn! Zeven minuten voor 
de deadline vonden we de sleutel.
Na een lunch bij Pizza Hut, gingen we lasershooten. Mijn klasgenootjes waar hier ook van de partij. We werden beloond met 
lekkere frietjes en een BMW Z1 bracht me naar huis. Daar aangekomen, bleek deze topdag niet de enige verrassing…  Er stond 
nog een nieuwe gameset op de speelkamer. Wauw!” - Tijl

Wensteam: Andreas, Nick & Inge 

Met dank aan: 

Lionsclub Westerlo, Ive Delen Heist-op-
den-Berg, OZZ party Kasterlee, Yoga for 
life Westerlo, Poweroff, Top Interieur, Kim 
Termens, Pizza Hut, Heilig-Hart College, 
The Lock Escape Room, Huis De Cuyper, 
Red Fox, Game Mania
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De ulti eme wens van Jordi 
“Ik kon mijn ogen bijna niet geloven, maar voor ons neus parkeerden 
twee witte supercars: een Lamborghini Murcielago en BMW I8 Cabrio. 
De bestuurders nodigden mijn broer en mij uit om plaats te nemen in de 
wagens. Wauw! Dat moesten ze ons geen tweede keer vragen. We stap-
ten in en iedereen kwam kijken. We hadden heel wat belangstelling. Met 
brullende motoren vertrokken we richting het karting circuit van Genk. 
Daar hebben we mogen racen op het kleine circuit, samen met mijn va-
der die dit ook supergraag doet. Racen, slippen, uit de bocht gaan: zo 
cool, maar echt niet te onderschatten! Vervolgens reden we door Has-
selt, ook hier hadden we heel wat bekijks en gingen we een biefstuk met 
friet eten: toevallig mijn lievelingskost.

Ondertussen waren ze bij ons thuis alles in gereedheid aan het bren-
gen om mijn ultieme droom in vervulling te laten gaan. Het kriebelde 
om terug naar huis te gaan. Daar aangekomen, wachtten vrienden en 
familie ons op. Ze keken hun ogen uit, want we kwamen aan in de spec-
taculaire witte cars. Een prachtig gevoel gaf me dat. 

Ik werd uitgenodigd om naar mijn kamer te gaan en daar stond hij 
dan: mijn ultieme wens, een gamecomputer met alle toeters en bel-
len. Zelfs beter dan ik had durven dromen. Mijn grootste droom staat 
hier nu gewoon op mijn bureau: fantastisch! 

En om af te sluiten, werd er een heuse Fortnite-taart aangesneden: 
heerlijk! Het was een dag om nooit meer te vergeten. Dikke merci!” 
- Jordi

Wensteam: Chris, Goele & Erika 

Met dank aan: Johan en Chantal, Restaurant de Molen, Karting Genk

Emma’s Foute Party
“Ik had geen idee wat ik zou wensen, omdat 
ik vond dat ik al alles had. Wat ik wel heel 
zeker wist, is dat het geen wens zou zijn 
voor mij alleen, omdat ik deze strijd nooit 
alleen heb moeten voeren.  

Ik heb gekozen om een Foute Party te 
geven, om te vieren dat ik genezen ben 
en om iedereen te bedanken die mij ge-
steund heeft toen ik ziek was. Het was 
een te gek feestje! Er was een te gekke 
dj en een frietkraam en mijn vrienden 
van school en mijn vriendinnen van de 
Chiro waren allemaal van de partij. Het 
was het beste feestje ooit. Duizend 
maal bedankt!” - Emma

Wensteam: Martial & Greta 

Met dank aan: Snoepverkoop Emma Degryse, Sterrenstoet Westrozebeke, Sponsorloop Staden-West 

Wat zit er onder de vlag 
verborgen voor Jordy?
“Geweldig toch wat Make-A-Wish® alle-
maal kan realiseren. Een kind zijn wens 
vervullen en het een onvergetelijke dag 
bezorgen samen met het hele gezin. 
Fantastisch wat ze voor Jordy allemaal 
gerealiseerd hebben. 
We werden verwend met een stevig 
ontbijt en vertrokken naar Center    
Parcs om een dagje te gaan zwem-
men. Wanneer we terug thuiskwamen, 
stond Jordy’s grote verrassing klaar. 
Er werd al veel over gespeculeerd, 
maar zeker waren we niet. Familie en 
vrienden waren uitgenodigd om het 
mee met ons te ontdekken. Na een 
toost te hebben uitgebracht, was het tijd om Jordy’s 
wens te onthullen: er kwam een prachtige gamecomputer tevoorschijn vanonder een 
Make-A-Wish®-vlag. Wat glunderde Jordy! En aan alles was gedacht, want er was zelfs een nieuw bureau met bureaustoel 
voorzien.  Dit is een dag die we nooit zullen vergeten. Enorm hard bedankt!” – Ouders van Jordy

Wensteam: Winnie, Kathleen & Lizette 

Met dank aan: 

VKS Paal, Freinetschool Beverst, Herx Herk de Stad, Casters Opglabbeek, GTI Munsterbilzen, Het Poetsbureau Paal, Apotheek Melotte Gruitrode, Stefan Everts Lum-
men, Slagerij Aendekerk Opglabbeek, Erperheide Peer, Meevita Peer, Prenuptia Wonen Genk, Bakkerij Daemen Opglabbeek, Studio MAAS Dilsen Elen, Bloembinderij 
“Het Sfeerhuys” Meeuwen, Garage Peeters Herentals, M.I.S.S. Olen, Aquanova Maasmechelen, Deckers Overpelt, Linklaters Brussel 

Jesse droomde van een groot feest in een rode villa
“Mijn vrienden, familie en ik werden opgehaald met superchique auto’s! Ik mocht in een rode Ferrari meerijden en werd afgezet 
aan een grote villa in Westerlo. Wat een dag beleefden we daar! Ik mocht op een rodeo rijden. Mijn beste score was 21 seconden! 
Daarna hebben we een goochelshow gezien, waar ik bij twee acts zelfs heb mogen helpen. Maar de geheimen die ik daar geleerd 
heb, mag ik aan niemand verklappen!  

Daarna mochten we in grote ballen klimmen en tegen elkaar 
botsen. Bij alle opdrachten konden we geld verdienen 
(mijn eigen Jesse-geld!) en daarmee lekker veel snoep 
kopen. Als afsluiter hebben we van een heerlijk 
grote taart gesnoept. Hmmmm!” - Jesse

Wensteam: Valérie, Hilde & Lotte  

Met dank aan: 

Doopsuiker Van den Brande, LEDA Services, 
Peggy Buys, MM Producties, Theadrome Wil-
rijk, Bakkerij Schoenaers, Gemeente Westerlo, 
Springpallieterke, Mabo Priv St Antwerpen, 
Easy Life
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Stephanie wenste om naar Disneyland® te gaan
“Zodra we aankwamen, zijn we meteen op ontdekking gegaan in het park. De volgende 
ochtend ontbeten we met de Disneyfi guren. Dat was supertof! We zijn met Belle, Minnie 
Mouse en nog andere Disneyfi guren op de foto gegaan. De rest van de dag deden we at-
tracties. Wanneer de grote Disneyparade voorbijkwam, zagen we de prinsessen Anna en 
Elsa! Op onze laatste dag bezochten we het Park Movie World. Hier hebben we ontbeten 
en attracties gedaan. Bedankt voor dit leuke weekend!” - Mama van Stephanie

Wensteam: Jade, Inge & Chloé 

Met dank aan: Maria Fierens, Disneyland® Parijs, NMBS en Erie Water Treatment  

Yaro ontmoett e Donald Duck
“Ik kreeg een speciaal pasje, waarmee mijn avontuur kon beginnen. We hebben leuke at-
tracties gedaan, vele Disneyfi guren ontmoet, de magische parade gezien en ’s avonds geno-
ten van de mooie lichtshow met vuurwerk. Ook Donald Duck, mijn favoriete Disneyfi guur, 
maakte tijd voor mij vrij. Ik mocht met hem op de foto, kreeg een knuffel en we deden enkele 
coole moves samen. 

De volgende ochtend mochten we ontbijten met de Disneyfi guren die allemaal naar ons toe-
kwamen om op de foto te gaan. We hebben die dag en ook de laatste dag nog genoten van 
de vele attracties, lekker gegeten en we zijn gaan shoppen in de mooie Disneywinkeltjes. Het 
weer was ons goedgezind: het was lekker warm en droog. Bedankt Make-A-Wish® om dit 
mogelijk te maken, zodat ik tussen de behandeling door gewoon even kon genieten.” - Yaro

Wensteam: Inge, Jade & Lotte 

Met dank aan: Sint-Jozefcollege Turnhout, Merel Marissen Turnhout, Mabo Private Stichting Antwerpen,                           
Vervecken-Blockx Ravel, ASO Spijker Hoogstraten, NMBS, Disneyland® Parijs 

Diyar testt e alle att racti es van Disneyland®

“In geen tijd kwamen we aan in Disneyland® Parijs met de TGV. Uitgelaten en 
nieuwsgierig naar ons verblijf, namen we de bus naar ons hotel. Daar aangeko-
men vonden de kinderen een leuke Mickey Mouse-knuffel op hun bed. Superblij! 
Na de koffers uitgepakt te hebben, was het tijd om naar het park te gaan, op zoek 
naar iets lekkers want de buikjes gromden. Niet weten waar eerst kijken, vonden 
we allerlei lekkers. Er viel een felle regenbui, maar dat kon de pret niet beder-
ven: straks een lekker warm badje en bedtijd. De volgende ochtend een stevig 
ontbijt en zo snel mogelijk weer naar het park om alle attracties te kunnen doen. 
We hebben veel leuks gedaan en in de namiddag had onze kleine prins er nood 
aan om even te rusten. Toen de batterijen opgeladen waren, keerden we te-
rug naar het park. We hebben twee keer de Buzz Lightyear-attractie kunnen 
doen en dat vond hij super! ’s Avonds genoten we ook van de mooie lichtshow. 
Maandagmorgen was onze laatste dag al! We hadden supermooi weer en 
amuseerden ons enorm door alle attracties nog eens te doen. Nog lekker ge-
geten en daarna was het tijd om met de trein terug naar huis te gaan. Wat een 
fi jn einde van een superleuk weekend!” – Ouders van Diyar

Wensteam: Sarah, Chris & Lizette

Met dank aan: 

Zakenkantoor Bullen Gruitrode, Bloembinderij “Het Sfeerhuys” Meeuwen, Bakkerij Daemen 
Opglabbeek, Greenline Neeroeteren, Kirkels Ruth Opglabbeek, Vlaamse R&N Brussel, Het Poets-
bureau Paal, Sunville Runners Zonhoven, Caffè PIU Heusden-Zolder

Met dank aan: 

Magische 
momenten in

Daijiro onder de indruk van alle LEGO in Legoland®

“Mijn droom is uitgekomen: ik mocht naar Legoland® in Denemarken met mijn 
ouders en twee zussen. Wat was ik onder de indruk! In het park was er zoveel 
dat ik het bijna niet kon geloven hoeveel er in LEGO gemaakt kan worden. Het 
pretpark was heel groot en het hotel was mooi ingericht. De tweede dag mocht 
ik mee met prinses Tia. Zij begeleidde me naar alle attracties en tal van beziens-
waardigheden. Op onze laatste dag stond er nog een bezoekje aan de Legofa-

briek op het programma. Kalle Poulsen leidde ons rond en vertelde ons het hele verhaal van het ontstaan en het maken van de 
legoblokjes. In de fabriek hebben we gezien hoe de LEGO gemaakt wordt. Bij het verlaten van de fabriek hebben mijn zussen 
en ik nog een mooi cadeau gekregen. Nadien mocht ik bij de ontwerper van Lego Star Wars op bezoek! Op de vlucht naar huis 
mocht ik plaatsnemen in de cockpit bij de piloten. Wat een fi jne dagen heb ik beleefd!”- Daijiro

Wensteam: Liticia, Kenny & Ilse 

Met dank aan: 

Taxi Marley, Lentefeest Ellen Gevaert, vriendenkring gepensioneerden UCO Sint-Martens-Latem, 
MOB Verzekeringen CM Vlaanderen, Lights On Trucks Zulte, VDK Bank, Lions Club Scaldiana Waasmunster
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Matz zingt met Niels Destadsbader
“We waren op de speelplaats aan het spelen, toen er een limo kwam opgereden. 
Ik mocht instappen en mijn familie was er ook. In de limo kreeg ik een nieuwe 
outfi t en we reden naar Comics Station. Zo cool: we hadden heel het pretpark 
voor ons alleen! We hebben Suske en Wiske gered, geschoten met Lucky Luke, 
het huis van de Kiekeboes en van Urbanus gezien, gespeeld in de speeltuin met 

ballenbad en zoveel meer. Eenmaal buiten, reed er 
plots een tram voorbij waar op stond “Matz Tram”. 
Die bleek voor mij gereserveerd: we werden af-
gezet aan de Stadsschouwburg. Via de artiesten- 
ingang mochten we binnen en opeens hoorde ik 
Niels Destadsbader zingen! Ik mocht samen met 
hem op het podium zingen. Ik heb nog een foto 
en een handtekening van hem gekregen en de 
drumstokken van de drummer van Niels. Daar-
na namen we afscheid, zijn we gaan eten en 
mochten Renée en ik de kok meehelpen. We 
hebben heel lekker gegeten. Daarna was het 
tijd om terug naar huis te gaan. In mijn dro-
men ga ik deze dag nog vaak opnieuw bele-
ven…” - Matz

Wensteam: Hilde, Martine & Ilse 

Met dank aan: 
Cindy Vermeiren, Party Ride, Comics Station, De Lijn, 
Theater Hotel, Niels Destadsbader 

Ben ontmoett e Kevin De Bruyne 
“Met een limo werden we naar Tubeke gebracht. Daar mochten we 
een training van De Rode Duivels bijwonen. Eerst kwam de trainer, 
Roberto Martínez, het veld op, gevolgd door de spelers. Oef... mijn 
favoriet, Kevin De Bruyne, was er ook bij. Na de training mocht ik 
het elftal ontmoeten. Ik kreeg een handtekening van de spelers en 
ging met o.a. De Bruyne op de foto. Zalig! We sloten de dag af met 
frietjes en werden thuis afgezet met een limo: wat een dag!” - Ben

Wensteam: Marleen, Valerie & Andreas 

Met dank aan: Voetbalbond, Weddings 4 Life Westerlo, Koffi ekoekenverkoop Geel, 
Greta Raeymaeckers Herselt, Party Ride Kontich 

Mijn 
DreamdateJulie ondergedompeld in de magie van Disney 

“Het was een mooie uitstap voor Julie en het hele gezin. We werden thuis opge-
haald met een taxi: wat een service. Ook de TGV was een bijzondere ervaring. 
De leukste attractie was de vlucht met Peter Pan. Wat was het genieten van 
deze magische wereld. Tussendoor vond Julie het fi jn om eens te plonzen in 
het zwembad, want dat had ze nog nooit eerder gedaan. De Disneyparade en 
de ontmoeting met de Disneyfi guren waren mooie afsluiters van ons verblijf.” 
- Mama van Julie 

Wensteam: Pascale, Petra & Marleen 

Met dank aan: NMBS, Disneyland® Parijs, BNI Gulden Sporen, Koekjesverkoop, VTI Diksmuide, 
Buurtschool bakt, Steinway Piano Competition 

Finn maakte nieuwe vrienden in Disneyland®

“Wow, wat een avontuur hebben wij beleefd!  Het hele weekend lang werden 
we als echte vips behandeld. Finn holde van de ene attractie naar de andere, 
soms wel vijf keer na elkaar! Hij genoot ook ten volle van de aandacht van alle 
Disneyfi guren. Zijn grootste wens was Bliksem McQueen zien. Die show heb-
ben we dan ook meer dan eens gezien. Finn was danig onder de indruk van de 
ronkende motoren en gierende banden. 

De tweede dag kon niet beter starten dan met een lekker ontbijt in gezel-
schap van Teigetje en zijn vriendjes. Ook Mickey en Minnie kwamen gedag 
zeggen. Finn heeft er zelfs een nieuwe superheld bij: Buzz Lightyear! 

Samen een doosje popcorn verorberen terwijl we naar de Illuminationshow 
keken: een gezinsmoment dat in onze geheugens gegrift staat. Sprakeloos 
waren we.  

Drie onbezorgde dagen, weg van alle realiteit. Finn zo ontzettend zien 
stralen, dat geeft een enorme boost. De prachtige foto’s en de herinnerin-
gen nemen we mee naar huis. Een heel warme dank je wel aan iedereen 
die zich hiervoor inzette.” - Ouders van Finn

Xavi in de ban van Cars
“Eens aangekomen in Disneyland® werden we hartelijk ontvan-
gen door Donald Duck, Micky Mouse en Rapunzel. Het leukste 
aan de reis was de autoshow van Cars waar Xavi maar liefst ze-
ven keer achter elkaar naar ging kijken! Xavi ging zonder vrees 
alleen op pad en kende na een tijdje de beste plaatsen. Hij ver-
lekkerde zich met de chicken nuggets en ijsjes tussendoor. Ook 
het weer was zéér aangenaam, waardoor we ten volle van het 
vuurwerk konden genieten. We hebben ook wat gezwommen in 
het zwembad van het hotel. Het was een fantastische trip waar 
we erg van genoten hebben. Bedankt!” - Mama Femke

Wensteam: Erika & Olivier  

Met dank aan: Disneyland® Parijs, NMBS, Gift LaBaronale, Caffè Piu Heus-
den-Zolder, M4L18 ontbijtactie "De Jossen" Sint Michielscollege

Wensteam: Christine, Kenny & Ilse 

Dank aan: Chocolade-Atelier Vyverman, Airport Business, NMBS, Disneyland® Parijs,
Leerlingen Maricolen Maldegem VSI, MOB Verzekeringen CM Vlaanderen 
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Lyana werd prinses
“In een mooie, paarse prinsessenjurk mocht ik samen met mijn zusjes en mama instappen in een prachtig roze limousine. 
Waar we naartoe gingen, wist ik niet. Na een tijdje kwamen we aan in het Wijnegem Shopping Center. Daar werd ik verrast 
door mijn grote held: Prins Marc Vertongen van FC de Kampioenen! Wauw! Ik werd er even stil van.  

We waren uitgenodigd om verschillende winkels te bezoeken 
als prinses. Overal kreeg ik leuke geschenkjes. Na een heerlijke, 
prinselijke lunch moesten we afscheid nemen en reden we met 
de limo richting Westerlo. We arriveerden aan een groot, echt 
kasteel waar een echte prins woonde: Prins Simon De Merode. 
Voor het kasteel stonden paarden en een witte prinsessenkoets, 
waarmee we een ritje mochten maken op het domein. Terug 
aangekomen bij het kasteel, wachtte heel m’n familie mij op! Ik 
mocht ook prins Simon ontmoeten en hij nodigde ons uit voor 
een diner op zijn kasteel. Een echte kok, Eros van restaurant Di-
verso in Westerlo, bereidde voor ons de heerlijkste pizza’s en 
lekkerste ijsjes! Bedankt voor deze fantastische dag!” - Lyana

Wensteam: Winnie, Liliane & Guido

Met dank aan: 
Herman Verbruggen, Lotte Swartebroekx, Kunst en Geest Westerlo, Prins Simon 
De Merode, Eurospar Tongerlo, Friesenhof Bries, Diverso Wijnegem, Rent-limo 
Ayhan, Wijnegem Shopping Center, Lush Wijnegem, Citybloem Wijnegem, Schoe-
nen Torfs Wijnegem, Parfuma Wijnegem, Ici Paris XL Wijnegem, Plopsawinkel Wijnegem, Mindy’s Wijnegem, Warmbandjes Céline, 
Gift fam. Casters-Caelen, Basisschool Herckerhof Herk-de-Stad, Gift fam. Smeets-Klaps, Gift GTI Garden Trade International Bilzen, Gift fam. Lux-Vanmuysen, 

actie Albert Heijn, gift fam. Breukers Bree  

Lucas wordt boer
“Lucas wilde dolgraag een dagje doorbrengen als boer en vandaag was het 
eindelijk zover! We werden verwacht op een melkboerderij en Lucas mocht 
bij aankomst meteen meehelpen met de geboorte van een kalfje. Onze gastheer 
noemde het vrouwelijke kalfje naar onze kleine held, namelijk Luca. 

Hierna reden we met een huifkar achter een echte John Deere, het favoriete tractormerk 
van Lucas, naar een grote loonwerker. Lucas’ oogjes glunderden steeds meer. Hij voelde 
zich hier thuis en mocht in de cabine van verschillende grote machines plaatsnemen, net 
als een echte loonwerker. 

Tijd om te lunchen op de boerderij: wat smaakte de picknick. Daarna kon Lucas in de stro-
balen spelen en was het tijd om te “koeknuffelen”. Op het bedrijf waren er 240 koeien, 
waarvan je een heel aantal mocht knuffelen. Koe Punkie was de topper. Lucas was er niet 
van weg te slaan en Punkie leek er evenveel van te genieten. Het was een beeld om in te 
kaderen om hen zo samen te zien. 

Maar op een boerderij moet ook gewerkt worden. Tijd om de 
kleinste kalfjes melk te geven en daar mocht boer Lucas een 
handje bij helpen. Zo liep de dag op de boerderij stilletjes op 
z’n eind, dachten we. Maar er was nog een kleine verrassing 
voor Lucas: we gingen eten bij McDonald’s en mochten de 
nacht doorbrengen in een echte pipowagen. Vooraleer in 
ons bed te kruipen, genoten we nog van een gezellig kamp-
vuur.

Lucas heeft enorm genoten van zijn wens. En wij hebben 
genoten om hem zo te zien genieten. Wij willen iedereen 
bedanken die dit mee mogelijk gemaakt heeft. Dit vergeten 
we nooit!” – Ouders van Lucas

Wensteam: Amy, Veronique & Teckla

Met dank aan: 
Versteynen Ben en Marianne, Koeknuffelen Poppel, Van Eijck Loonbe-
drijf B.V. Alphen, McDonald’s Turnhout, Bed & Breakfast Maarle Ravels, 
Picknick Poppel, Meersman Amber Asse, Media Fast Forward (VRT), 
Paul Roels, opa van Linde Brasschaat, familie Bracquez-Bruyninckx 
Roosdaal

nen Torfs Wijnegem, Parfuma Wijnegem, Ici Paris XL Wijnegem, Plopsawinkel Wijnegem, Mindy’s Wijnegem, Warmbandjes Céline, 
Gift fam. Casters-Caelen, Basisschool Herckerhof Herk-de-Stad, Gift fam. Smeets-Klaps, Gift GTI Garden Trade International Bilzen, Gift fam. Lux-Vanmuysen, 
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Joshua treint naar Royalisti q
“Joshua is zot van treinen. Het was dan ook 
de perfecte start van de dag om met de 
trein naar Schaarbeek te gaan en er “Train 
World” te ontdekken. Joshua werd er vol-
ledig ondergedompeld in de wereld van de 
treinen. Dit was nog maar het begin, want 
Joshua wist niet dat we met de Thalys 
naar Amsterdam gingen. En dat hij daarbij 
zelfs in de cockpit mocht zitten! 

In Amsterdam wachtte de volgende ver-
rassing op hem: een meet & greet met 
zijn grote idool: gamer Royalistiq. Jos-
hua was supergelukkig. Zijn energie was 
eindeloos door al deze verrassingen. Hij 
genoot en straalde van geluk. Ook bij de 
mama en zus kon het geluk niet op, dat ze dit samen mochten be-
leven.” – wensteam van Joshua

Wensteam: 
Veronique, Isabelle, Amy & Kristof

Met dank aan: 
Feest A&C systems Boutersem, Gidsen Sint-Lutgardis Diest, Train World

Luna nam een liedje op met 
Karen Damen

“Met mijn vriendinnen stapten we in de 
limousine en werden meteen bediend 
met een glaasje Kidibul. We moesten 
enkele quizvragen beantwoorden en 
de juiste antwoorden zouden ons naar 
mijn wensvervulling leiden. We kwa-
men erachter dat we samen met Karen 
Damen een single mochten opnemen. 
We waren even in shock: pas na een 
aantal tellen beseften we dat we de 
enige echte Karen Damen zouden 
ontmoeten. We begonnen meteen te 
fantaseren over hoe het zou verlo-
pen. Toen we aanbelden, gaf ze ons 
een warm welkom en nam ze ons 
mee naar haar opnamestudio. We 

mochten haar liedje, Een ander spoor, zin-
gen. We hebben een paar stukken opnieuw moeten zingen om een per-

fect resultaat te krijgen en geloof me: het was de moeite waard. Na al dat zingen, gromde ons buikje. 
Tijd om te vertrekken en onderweg halt te houden bij een Italiaans restaurant: mijn lievelingseten. We namen afscheid van 
elkaar en in mijn bed droomde ik nog over de dag.” - Luna

Wensteam: Nadine, Kenny en Eberhard 

Met dank aan: 
Schepens Limoservice, Restaurant La Sicilia Deinze, Old Horses Lodge Laarne, Bakkerij Het Hemels Brood Duffel
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Prins Thibaut I hield een koninklijk bal
“Ik ontving een koninklijke uitnodiging voor mijn bal. 
Vanaf toen was het spannend afwachten tot ik bezoek 
kreeg van de hofdames. Ze verrasten me met een prin-
selijk pak: gouden knopen, medailles, gouden sjerp, 
gouden franjes en een kroon. Hiermee werd ik omge-
toverd tot Prins Thibaut I. Mijn mama, papa en broertje 
kregen voor de gelegenheid ook een koninklijk pak aan. 
Met een prachtige koets die getrokken werd door twee 
zwarte paarden, vertrokken we naar mijn kasteel. Alle 
genodigden wachtten me op en bogen voor hun prins 
toen ik met prinses Rapunzel de rode loper afl iep. 

Het feest werd geopend met een gigantische taart. Zo-
dra de buikjes goed gevuld waren, mochten we diertjes 
knuffelen en een kasteel schilderen. Dan kondigden de 
feeën het bal aan. Ik danste als eerste met Rapunzel en 
iedereen danste mee op de liedjes van Niels Destads-
bader. We sloten de dag af met een heerlijke spaghet-
ti. 

Hoe leuk en fantastisch was dit?! Het was de mooiste 
dag van mijn leven!” - Thibaut

15

Prinses Imme 
“Imme werd thuis klaargemaakt en opgehaald door een weelderige koets om 
naar haar kasteel te vertrekken. Daar aangekomen, stonden de familie, klas-
genootjes en  juffen, directeur incluis, klaar aan weerszijden van de rode loper, 
voor de grote poort van het kasteel. Iedereen was passend uitgedost als prinses, 
schildknaap of ridder en vormde mee de erehaag voor Imme.

Toen Imme uitstapte, geholpen door de prinsessen Merida, Elsa en Assepoes-
ter, begon iedereen te juichen. Imme, met haar leuke prinsessenkleed en haar 
kroontje, kreeg een boeketje, en terwijl ze over de rode loper stapte, werden er 
honderden bloemblaadjes gestrooid.  

Imme nam plaats op de troon in de grote zaal, omringd door papa, mama en 
haar zus Mare, om samen met de andere kinderen van een clown te genieten. 
Er werd lekker gegeten en gedronken en de kinderen konden spelen in een 
springkasteel en dansen en ze werden gegrimeerd.

Iedereen was onder de indruk van de prachtige wensvervulling die tot in de 
puntjes was voorbereid. Voor Imme, die tijdens haar ziekte zo moedig is ge-
weest, zal deze onvergetelijke dag altijd een hoogtepunt blijven. Grote dank 
voor deze fantastische dag!” – Ouders van Imme

Jules werd chefk ok van een      
Italiaans restaurant
“Klokslag 10u30 opende ik met een stralende 
glimlach en fonkelende oogjes de deur voor 
mijn wensfeeën. Ze vroegen me in te stappen 
in een mini-autootje die leek op het Bolleke 
van Markske uit FC De Kampioenen. We re-
den naar Brugge, waar we in pizzeria “Sforno” 
vriendelijk ontvangen werden en ik samen 
met chef Maurizio pizza’s mocht maken voor 
mijn groot pizzafeest.  

Uitgedost met koksmuts en schort mocht ik 
zoals een echte chef een grote bol pizzadeeg 
maken, het deeg uitrekken en er kleine bolle-
tjes van draaien. 

Met trots maakte ik mijn lievelingspizza: eentje met gehakt en hesp: 
njammie-njammie. Zoals een chef proefde ik uiteraard overal van om zeker te zijn dat “Jules’ favoriet” perfect smaakte.

De tafels waren mooi versierd met ballonnen in mijn lievelingskleuren tot zelfs de servetjes toe. Iedereen van de familie was 
aanwezig en dat deed mij veel plezier.

Bedankt allemaal, vuistje en dikke knuffel!” - Jules  

Wensteam: 
Ann, Myriam & Christel 

Met dank aan: 
Vintage Tours 500 Brugge, Pizzeria Sforno Brugge, Speeldorp Diep in de Zee Oostkamp, Fotograaf Kris Vanraes, 

Run for a Wish, Back to the good old days, Snoepjesverkoop Emma Degryse, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Wensteam: 
Wim & Marleen 

Met dank aan: 
Busworld, Kasteel van Rumbeke, Artex Fashion, Veerle Vlasschaert (2BEGSWW), 
BNI Gulden Sporen, Fire For Life, Zonta Waregem, Hasbro Benelux, Chocolaterie 
Hannes Dheedene, Brasserie  Rhodesgoed Izegem, Koetsenverhuur Jan Foubert, 
Mandel Car Izegem, Cosplay4Charity, Brood & Banket Vanhulsen Harelbeke, LIVE 
rent verhuur springkastelen, schminksters Griet en Emmeline, de directie en juffen 
van VBS De Watermolen Heule

Wensteam: Veronique, Myriam & Christel

Met dank aan:
Niek Vandurme Stadsbestuur Aalter, Brandweer Aalter, Taartenateljee, koetsier Louis Puype, Essevici, Ballonnen  De duinhoek, Cosplay4Charity, fotografen 

Anne D’hoore en Kris Vanraes, naaihofdames Sofi e C, Annick, Lien en Sofi e H., Walk a Wish, BNI Gulden Sporen, Fire for Life, Buromac en Tadaaz, Unilin
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Ook dit jaar zorgt iedereen 
voor iedereen tijdens 
De Warmste Week.

   
Check www.makeawish.be voor alle informatie

Onze
komt er aan!

Sinterkl� s
ac� e

Surf naar Tadaaz.be en kies je favoriete ontwerp!

Maak jouw kerstkaart ten voordele 
van Make-A-Wish® met Tadaaz!

Maak het extra persoonlijk met je mooiste foto’s van 2019 en een leuke 
kerstwens voor vrienden en familie. 

Ook met je bedrijf kan je Make-A-Wish® steunen! Maak online een zakelijke 
kerstkaart op Tadaaz.be of kies bij de lokale drukkerij uit de Buromac-
kerstcollectie een zakelijke kerstkaart voor Make-A-Wish®.

REGISTREER JOUW ACTIE VANAF 17 SEPTEMBER OP WWW.DEWARMSTEWEEK.BE

17

Help mee 
wensen 

vervullen
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2e jaar Talent van SJKS College uit Sint-Niklaas
De leerlingen van het 2de jaar talent van SJKS College uit Sint-Niklaas 

zetten tijdens de verkoopmomenten van hun minionderneming niet 
enkel hun product, maar ook onze organisatie in de kijker bij leer-
krachten en leerlingen. Met veel liefs schonken ze ons een mooie 

cheque van hun winst van maar liefst € 468. 

“Loop-door-School” VBS Lyceum Heilige 
Familie te Ieper
De leerlingen van de VBS Lyceum Heilige Familie te Ieper hiel-
den een "Loop-door-School” t.v.v. Make-Wish®, waarbij ze zich 
lieten sponsoren. We mochten het mooie bedrag van € 2.200 
ontvangen. Profi ciat en hartelijk dank hiervoor!

Dames Soropti mist Sint-Truiden 
De dames van Soroptimist Sint-Truiden hielden hun jaarlijkse 
modeshow. Deze organiseren ze niet alleen: ze gaan ook zélf de 
catwalk op. En omdat er ook heren- en kindercollecties te sho-
wen waren, stuurden de dames ook hun mannen en kinderen 
het podium op. Make-A-Wish® mocht een cheque van € 1.000 
ontvangen. Hartelijk dank! 

Projectdag Hoop van GBS Kruipuit Adegem
De gemeentelijke basisschool Kruipuit organiseerde een projectdag 

HOOP naar aanleiding van hun sponsorloop, waar verschillende 
organisaties hun werking mochten uitleggen aan de kinderen van 

het 1e tot het 6e leerjaar. De kinderen luisterden geboeid naar onze 
verhalen. De sponsorloop bracht € 550 op voor Make-A-Wish®. 

Roche Children's Walk
Elk jaar organiseren alle Roche-medewer-
kers wereldwijd een wandeling voor het 
goede doel ten behoeve van kinderen in 
nood. Voor het 10e jaar op rij kozen de 
Roche Pharma Belgium-collega's ervoor 
om het hartverwarmende project van 
Make-A-Wish® te steunen. Deze editie werd zelfs hun vrijgevigheids-
record gebroken door maar liefst € 16.366  in te zamelen. Hartelijk 
dank, Roche-medewerkers!

200e feestediti e “Tussen de Lijnen” te Stel-
plaats Broechem
Naar aanleiding van het 200e magazine “Tussen de Lijnen” organiseerde de 
stelplaats Broechem van De Lijn een originele actie. Medewerker Oliver 
Vertruyen en zijn vrouw, “Loeke patisserie”, bakten 200 “De Lijn”-cupcakes 
en verkochten deze in de stelplaats van Broechem en Turnhout. Dankzij 
de enthousiaste steun en medewerking van de chauffeurs, mochten we 
een cheque in ontvangst nemen van maar liefst € 300.

Lentefeest Leander, Tybert, Oscar, Karsten, 
Thibo & Tanguy 
Om hun lentefeest wat meer kleur te geven, zamelden 6 kinderen van de Vi-
sitatie-school van Bottelare en voetballertjes van ESA Bottelare geld in voor 
Make-A-Wish®. Leander Deleu, Tybert Boxstaele, Oscar Derynck, Karsten 
De Backer, Thibo Reynvoet en Tanguy Van de Walle sloegen de handen in 
elkaar en gingen samen afval rapen, met bejaarden wandelen en verkochten 
toiletpapier en dat bracht alles samen € 540 op voor het goede doel!

Pius X College Tessenderlo
De leerlingen Joni, Zoë, Emily en Davrere organiseerden een verkoop op 
school t.v.v. Make-A-Wish®. Deze was zeer geslaagd. De winst van € 417,50 
doneren ze volledig aan ons goede doel. De leerlingen genoten van de erva-
ring en vonden het leuk hun steentje te kunnen bijdragen aan onze missie.

Lentefeest Leander, Tybert, Oscar, Karsten, 
Thibo & Tanguy 
Lentefeest Leander, Tybert, Oscar, Karsten, 

200

Make-A-Wish
record gebroken door maar liefst € 16.366  in te zamelen. Hartelijk 
dank, Roche-medewerkers!

 feestediti e “Tussen de Lijnen” te Stel-200e feestediti e “Tussen de Lijnen” te Stel-

Fundraising
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Olvi-PiusX uit Zele  
11 leerlingen van Olvi-PiusX uit Zele zetten de minionderneming Aria-Ver-
de op en doneerden hun winst aan onze organisatie. Op hun laatste aan-
deelhoudersvergadering mochten we een cheque van € 1.011,41 van de 
gedreven en enthousiaste leerlingen ontvangen die zich tijdens het ganse 
traject hebben laten opmerken door hun creativiteit en organisatietalent.
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Cheque minivoetbal Patrick Sport-'t Kaff eet
Eind mei vond de slotapotheose plaats van de minivoetbal Patrick 

Sport-'t Kaffeet. We mochten een cheque van € 1.922,55 in ont-
vangst nemen.  Dank je wel aan deze sportievelingen.

Voorjaarsacti e door leerlingen van         
Spectrumcollege Beringen 
Onder de bezielende leiding van leerkracht godsdienst Kristien 
Hendrikx organiseerden de leerlingen van de eerste graad van 
het Spectrumcollege middenschool Sint-Jan in Beringen een zeer 
geslaagde verkoop van wafels, koekjes en andere lekkernijen ten 
voordele van 2 sociale doelen. 

De leerlingen overhandigden het mooie bedrag van € 556.  

Voorjaarsacti e door leerlingen van         Voorjaarsacti e door leerlingen van         Voorjaarsacti e door leerlingen van         

Cheque minivoetbal Patrick Sport-'t Kaff eetCheque minivoetbal Patrick Sport-'t Kaff eetCheque minivoetbal Patrick Sport-'t Kaff eet

Hogeschool Vives opleiding Verpleegkunde
14 studenten Verpleegkunde van de Hogeschool VIVES in 
Kortrijk werkten aan een project voor het woon-zorgcentrum 
Sint-Jozef en schonken de opbrengst aan Make-A-Wish®. Be-
dankt hiervoor! 

Soepbar-challenge stad Genk
Op 21 mei organiseerden de medewerkers van de afdeling 

economie - Stad Genk een soepbar-challenge. Onder impuls van 
Rita en Leo werden alle medewerkers van de Stad Genk uitgeno-
digd om een lekkere kop soep met toebehoren te komen eten. En 

het werd een zeer geslaagde challenge. We mochten het mooie 
bedrag van € 657 ontvangen. 

Zelf een acti e opzett en?
Door het organiseren van een eigen actie 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

Solidariteitsacti e leerlingen Gitok
De leerlingen van de 1e t.e.m. de 3e graad van Gitok, domeinschool voor 

wetenschap en techniek, Kalmthout zetten zich het hele jaar in voor maar 
liefst vier goede doelen, waaronder Make-A-Wish®, met als grootste actie: 

een sponsortocht. Dankzij hun enthousiaste inzet, konden zij een cheque van 
€ 3750 aan elk van hun gekozen goed doelen overhandigen. Dikke merci!

Methodeschool XCL EigenWijs Lommel
Methodeschool XCL EigenWijs organiseerde een sponsorloop. 
Het leerlingenparlement besliste om het verzamelde bedrag 
te schenken aan Make-A-Wish®. Tijdens de proclamatie van de 
zesdejaars konden ze met veel trots een cheque van € 1.000 
overhandigen.

Artex Fashion
Ook dit jaar steunt Artex Fashion ons opnieuw met een fan-
tastisch bedrag.  We mochten een cheque van € 6.300 euro in 
ontvangst nemen. Dank u wel hiervoor!

2020

Al 17 jaar héél gelukkig met de acti es van   
“Portus-Berkenboom” uit Sint-Niklaas 

Alle 2e beroepsvoorbereidende leerjaren samen met 3e jaar verkoop 
verzorgden de “pakketjes” om in leeropdracht te verkopen. De winst 

die zij maakten, schonken ze héél fi er en met een groot hart aan Make-
A-Wish® Belgium-Vlaanderen. Een liefdevolle dankjewel, om zoveel 

enthousiaste inzet van leerkrachten, leerlingen en hun vele sponsors!



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 ROUMAYSSA
Party Ride 

Daniel Van Houtven 
Duffel 

Studio 100 en K3

Wensteam: 
Annie & Danielle

WENS LMEHDI
Elza Lambrechts Loenhout 

We love Marie fonds 

Daniel Van Houtven 
Duffel 

Dispatching AHv 

Wensteam: 

Nadine, Annie & Nick 

WENS BENTE 
Elektro mac

Chocolatier De Zwarte 
Vos

Wensteam: 
Mieke, Wendy & Nadine

WENS YASSIR
Bart Delacourt

Restaurant El Firdaous

Strom Clothing 
Antwerpen

Denise Matheve 
Antwerpen

Monshouwer-Gennari M. 
Berchem

Wensteam: 

Nadine, Annie & Danielle

WENS LIES
Davy Matthys 

Rotary Night Club

Wensteam: 

Inge, Jade & Jill

WENS ZAINEB
Jonathan Rombouts 
Tuinen 

Oh’Green 

Procter & Gamble 
Distribution Company 

Antwerpse Provinciale 
Taxi Unie  

bien swAnjee 

Huurwagens Mols 

Easy Life 
Dienstencheques

Wensteam: 

Hilde, Ellen, Bilal & Jade

WENS MARILOU 
’t Schrijverke Temse For 
Life 2018

Ontbijt van de 
Burgemeester Hamme 
2018

Gift VTI Deinze

M4L18 – MOB 
Verzekeringen CM 
Vlaanderen

Gift Soft and Informatics 
company nv Gent

Verjaardag Marie-Anne 
De Nil

Oldtimer + GT Rally – 
Lions Club Scaldiana 
Waasmunster 2018

Taxi 222

Wensteam: 
Bettie, Mieke & Nadine

WENS GHISLAINE
Rode duivels

Party Ride 

Brouwershuis For Kids 

Oud-leiders Chiro Wuust-
wezel 

Bazart For Life Turnhout

Wensteam: 
Annie, Nadine, Shana, Eline & Ilse

WENS AISHA
Albert Heijn 

Winkelketen ZEB 

Kristien Bols 

Frank Op ’t Roodt 

Noemie Daeninck

Wensteam: 
Winnie, Erika & Christiane
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Raad  van Bestuur

Erevoorzitster

Marie-Christiane de Corswarem

erevoorzitter@makeawish.be

Voorzitter Raad  van Bestuur

Leo Peeters

voorzitter@makeawish.be

Algemeen Coördinator

Hilde Vander Stichele

coordinatie@makeawish.be

Coördinatoren Wensen

Christine Meert

wensen@makeawish.be

Rosanne Thierens

wensen@makeawish.be

Coördinator Financiën

Guido Willems

fi nancieel@makeawish.be

Coördinator Public Relations

Christel Vansteelandt

publicrelations@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: Annitta 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

Layout

Publiplus

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


