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Mijn grootste 
wens ...

Voorwoord
In oktober hebben we op onze jaarlijkse ledendag vrijwilligers gevierd 
die reeds 25 jaar actief bij ons zijn. Een zilveren jubileum voor Edith, 
Martial, Marc en Lizette! Sterk en indrukwekkend dat Make-A-Wish®

al zo lang een rode draad is doorheen hun leven. Een leven dat toch 
ontzettend veranderd is op 25 jaar tijd, zowel privé als professioneel.
Maar met een belangrijke constante, namelijk Make-A-Wish®. Bedankt 
om al een kwarteeuw alles te geven voor onze wenskinderen! 

Op onze ledendag viel me trouwens nog iets op: het tomeloze 
enthousiasme en engagement van onze vrijwilligers, of ze nu 25 jaar of 
1 jaar bezig zijn! Het is fantastisch telkens opnieuw te kunnen rekenen 
op zo een geweldig team, dat voor elke wens steeds het beste van 
zichzelf geeft. 

Het wordt nog een druk eindejaar:
De Warmste Week met vele hartverwarmende acties, waarvoor dank 
en ook de voorbereidingen voor de organisatie van het spetterend 
droomfeest dat we volgend jaar organiseren op 04.04.2020 te Walibi 
voor ons dertig jaar bestaan. Voor Vlaanderen betekent dit dat we 
meer dan 3000 wensen zullen hebben vervuld sedert onze oprichting 
en voor gans België meer dan 5000! Duizelingwekkende cijfers!

Met het eindejaar in zicht wil ik u alvast een gezellige kerstperiode 
toewensen en een voorspoedig 2020! Het is een geweldig jaar 
geweest, met vele mooie wensvervullingen. Ik hoop dat we samen in 
2020 nog meer kinderen blij kunnen maken. 

Voor nu wens ik u vooral veel plezier toe met deze Wenskrant. 
Leestip: wordt best gelezen met een warme chocomelk onder een 
fl eece dekentje. 

Warme groet,

Hilde Vander Stichele

Algemeen Coördinator

Een QuadStick game controller voor Pelle 

De leukste speeltuin voor Felien

“Felien gaat heel graag naar de speeltuin, maar dat lukt niet altijd even goed door de drukte van andere spelende kinderen. Ze 
droomde dan ook van een eigen speeltuintje met springkasteel en ballenbad. We startten de dag goed met een stralende zon. 
Papa stelde zijn grote, overdekte werkplaats ter beschikking om Feliens wens te doen uitkomen. We zorgden voor een echt 
indoorspeelparadijs met een springkasteel en ballenbadjes. Ballonnen, slingers en de nodige drankjes maakten het feestje com-
pleet. Terwijl wij bezig waren met alles klaar te zetten, kwam de familie al eens piepen om te zien hoe alles eruitzag. Toen Felien 
aankwam, wist ze niet wat ze zag! Compleet overdonderd door de tantes, nonkels, neven, nichtjes en grootouders. Maar we 
zagen aan haar gezicht dat ze wel heel blij was. Een fantasische dag vol speelplezier! Felien genoot er enorm van.” - wensteam 
van Felien

“Mijn wachten werd beloond. Er was maar één minder fi jn 
moment die ochtend en dat was dat ik niet wist dat het mijn 
wensdag was! Iedereen was op de hoogte behalve ikzelf. Het 
startte al vroeg: om half 9 ging de bel en stond Lizette met 
een lekker ontbijt aan de voordeur. Ik was nog steeds niet 
mee want ik sliep nog. ‘s Middags verscheen Goele en 
werd het mij plots duidelijk. Een taxi bracht ons naar 
een restaurant in Opitter waar Mieke stond met mijn 
beste vrienden Wout, Ferre en Alex. We genoten er 
van een heerlijke lunch. 

Dan reden we naar Bree voor de tweede                    
verrassing: fi lm kijken in de Walkino. ’s Avonds 
was het eindelijk zover: ik kreeg mijn QuadStick. 
Hello, gaming world! Make-A-Wish® made my 
wish come true. Dankjewel aan iedereen!” 

- Pelle 

Wensteam: 

Myriam & Greta  

Met dank aan: 

Fotograaf Kris Vanraes, Vlamynck, JVM Group, 
Artex Fashion, O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut 
Brugge

Wensteam: Lizette, Mieke & Goele 

Met dank aan: 

Studio MAAS Elen, Cinema Walkino Bree, Bakker Daemen 
Opglabbeek, Slagerij Aendekerk Opglabbeek, Iron Fist 
Bikers for Animals, M4L18 Warmathon IMOV4MAW, 
SOLV Sint-Truiden, M4L18 Ruth verkoopt sleutelhangers, 
Spectrumcollege Beringen, Fintrix, Sponsorloop XCL 
EigenWijs Lommel
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Tiana wou lekker 
spelen en zwemmen

“Tiana had de tijd van haar leven! In de BALUBA 
Speelwereld kon ze opnieuw ravotten zonder 

zorgen. Ook het zwemparadijs van Aqua Mundo 
vond ze supertof. Ze heeft er zelfs helemaal 

alleen haar eerste zwembaantjes getrokken met 
reddingsvest aan en trots dat ze was! Bedankt 

Make-A-Wish® om deze fantastische wens van 
Tiana te laten uitkomen.” - ouders van Tiana

Wensteam: An & Christel

Met dank aan: 

vzw Dr. Jean-Marie Bergen, Concert Christoff

Een rijles voor Arne

“Soms komen dromen echt uit.  Al heel jong was Arne gefascineerd door alles met vier wielen. Hij droomde 
ervan om zelf met de auto te rijden. Op een zonnige zaterdag stonden er plots drie chique auto’s voor de deur. 
Zijn wensdag was aangebroken! Arne mocht zelf kiezen met welke auto hij meereed. In stijl reden we naar het 
testparcours van Ford in Lommel. Op deze Proving Ground worden alle Fordwagens van Europa getest. Eerst 
kregen we een rondleiding en daarna mocht Arne zelf achter het stuur kruipen. Hij koos voor een grote, stevige 
jeep om hem tussen  de hindernissen te loodsen. Er volgde nog een heuse slipcursus. 

Dan mocht hij een getuigschrift in ontvangst nemen dat een ereplaats op zijn kamer kreeg. En een echte 
Lamborghini met open dak pikte hem op voor de volgende verrassing. We reden naar de brandweer van 
Aarschot, waar speciaal voor hem de ladderwagen klaarstond. Samen met de brandweerman klom hij in het 
bakje om zo hoog mogelijk te gaan. Met de brandslang kon Arne iedereen natspuiten! Als afsluiter mocht hij een 
cadeautje uitkiezen in de speelgoedwinkel. Het was een dag om nooit te vergeten!”– ouders van Arne

Wensteam:

Veronique & Inge

Met dank aan: 

Marc Vandervesse Tienen, Ford Proving Ground 
Lommel, Brandweer Aarschot, Unikamp, 
Broodjesbar De Ster, Chauffeurs Dirk Nys, 
Philip Heremans, Carine Vetters en Kris 
Lemmens

Laure genoot van een ballonvaart 
“Ik was bezig met een toets tijdens de les aardrijkskunde toen plots 
Amy en Charlotte van Make-A-Wish® kwamen vragen om met de 
hele klas naar buiten te komen. Er stond een hummerlimousine op de 
speelplaats! Na een lekkere lunch gingen we naar een schoonheidssalon 
waar mijn zus en ik geschminkt werden en onze nagels werden gelakt. 
Thuis stonden familie en vrienden ons op te wachten om samen naar 
de luchtballon te vertrekken. De ballonvaart duurde ongeveer een 
uurtje gevolgd door een doop met jenever. Het opstijgen, vond ik het 
leukste! Dan was er een kleine receptie met hapjes en drankjes. Als 
afsluiter hebben we nog frietjes gegeten van mijn lievelingsfrituur. 
Het was een superleuke dag!” - Laure

Wensteam: Charlotte, Amy & Sara 

Met dank aan: 

Hummerlimohuren.be, Schoonheidssalon Aquastelle, Madou 
Ballonvaarten, Dominique Ollevier Wemmel, vzw Bonga 
Bonga, Marc Vandervesse Tienen, Gemeenteschool De 
Regenboog Kortenberg, familie Bracquez – Bruyninckx

Maëlle droomde van een 
groot tuinfeest
“Vol spanning wachtte Maëlle op de 
komst van haar wensfeeën. Ze had 
geen fl auw idee wat ze kon verwachten. 
Al snel draaide de eerste verrassing 
de straat in: een roze limo. Hij nam 
haar mee naar JBC voor een nieuwe 
outfi t. Van daaruit ging Maëlle naar 
Tremelo voor een groot tuinfeest.  
Haar vriendjes en familie zorgden voor 
een warme ontvangst aan de poort. 
Een beetje overweldigd en verlegen 
bekeek Maëlle haar feestlocatie vol 
speeltuigen en helemaal versierd in 
Maya de Bij-thema, haar favoriete   
televisiester. Naast een gigantisch 
springkasteel was er ook een 
supercool ballenbad waar zelfs oma niet kon uitblijven. Na al 
dat spelen, genoten we van frietjes. Daarna vond Maëlle het hoog tijd voor een knallend dansfeest. 
Samen met haar vriendjes kreeg ze in geen tijd de hele dansvloer vol! Dan was er nog Kindergrime Gribadoe. Leentje zorgde 
voor wonderlijke ballondieren en superstoere tattoos en als afsluiter was er nog een stukje overheerlijke Maya de Bij-taart. 
Wat een bij-zondere dag!” - wensteam van Maëlle

Wensteam: Alexander, Veronique & Karine

Met dank aan: 

Kerstballenverkoop BAC en IDF, M4L18 vzw ‘t Pure Genot, Messe Benelux België-Luxemburg bvba, 
Flippers kermisfuif, Het viooltje, BCJ bvba, Vanderveken Bakkerij, Zaal Lindebloesem, Gribadoe Leentje
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Een MacBook Pro met Netf lix voor Nida
“We hadden ‘s middags met Nida en haar gezin afgesproken. De eerste 
verrassing was al meteen een schot in de roos: een rode Ferrari. Na een 
fotoshoot met haar droomauto kon onze dag echt beginnen. Volgende 
stop: het vliegveld in Kiewit voor een luchtdoop. Nida genoot volop 
van haar vlucht met een 74 jaar oud vliegtuigje. De piloot vloog zelfs 
speciaal over hun huis in Koersel en haar school. Van al dat avontuur 
kreeg het gezin honger. En wat gingen ze eten? McDonald’s natuurlijk: 
haar lievelingseten! Het fi liaal was versierd met ballonnen. Na een 
hamburger, frietjes en een welverdiende McFlurry keerde het 
gezelschap terug huiswaarts. 

Thuis hingen er slingers en stonden alle familieleden haar op te         
wachten. Met een aperitiefje en een hapje maakten ze zich klaar voor 
het moment suprême: haar MacBook Pro en een tegoedbon voor 
Netfl ix! Toen Nida dit zag, waren haar ogen aan het fonkelen! Haar 
papa was zelfs wat emotioneel toen hij zei: “De ene verrassing na de 
andere, echt fi jn!”. Nida was ongeloofl ijk blij!” – wensteam van Nida

Wensteam: Kathleen, Annelien & Lizette

Met dank aan: 

VKS Paal, Bloembinderij Het Sfeerhuys Meeuwen, Airport Kiewit, McDonald’s 
Houthalen, VWBO Zellik

Marthe op leefweek met haar 
vrienden
“Mijn wens begon met twee tenten op te stellen. Eén 
voor mijn vrienden en mij en één voor mama en papa. 
Ons eten maakten we klaar op elektrische vuurtjes.

Op woensdagochtend was er een leuke oriëntatietocht 
met Eva. In de namiddag gingen we een vlot bouwen, 
met dank aan Danny. 's Nachts werden we uit onze 
tent gedonderd. Een hevig onweer was aan de gang 
en er zat een gat in onze tent. Spannend! Donderdag 
zijn we gaan kajakken. Bij de ene ging het al wat 
vlotter dan bij de andere. Daarna kregen we hulp in 
de keuken van mijn neef Rik die zijn legendarische 
“puree fatale” kwam maken. 

Vrijdag was mijn topdag: een omgekeerde dag met Aïki Noodles als ontbijt! 
In Geel hebben we eerst een stadsspel gedaan en ’s avonds gingen we naar SuperJump. Daar heb ik mijn 
passie nog eens kunnen herbeleven: tumbling. Heerlijk! Zaterdag was het opruimdag, maar we hebben ’s middags nog een BBQ 
gedaan. Ik heb het gevoel dat Rune, Seppe, Cis, Sander, Luca, Anna en ik nog closer geworden zijn als vriendengroep!” - Marthe

Wensteam: Eva, Eveline & Inge

Met dank aan: 

Chiromeisjes Retie, De Waterral bvba Herentals, De Feesttafel Lommel, 
Nora Buydts Vorselaar, Kardinaal Van Roey-Instituut Vorselaar, M4L18 Gamen for Life Grobbendonk 

Laurens kreeg een 
spett erend 
verjaardagsfeest
“Eindelijk was het zover: de wensdag 
van Laurens. Zijn grootste wens 
was om zijn achtste verjaardag te 
vieren met een groot tuinfeest 
voor al zijn vriendjes. 's Ochtends 
verraste het wensteam hem, samen 
met zijn vijf beste vrienden. Deze 
hele bende trok naar Londerzeel 
voor een pannenkoekenbrunch. 
Daarna mocht het vriendengroepje 
gaan lasershooten! Laurens en zijn 
vrienden genoten hier enorm van en 
gingen volledig op in het spel. Na dit 
avontuur reed de bende terug naar 
Laurens’ huis, waar de rest van zijn 
vrienden verstopt zat in het springkasteel. 

Het werd een spetterend feest! Iedereen werd geschminkt en verkleed, ze konden volop ravotten in de 
springkastelen en op het voetbalveld en zwommen in het buitenzwembad. Laurens mocht ook geblinddoekt 
een piñata kapotslaan en iedereen kon smullen van de enorme voetbaltaart. Als laatste verrassing kregen ze 
nog een lekker pak frietjes. We hebben enorm veel geluk gehad met het weer, wat de dag helemaal perfect 
maakte. Laurens was dolgelukkig!” - wensteam van Laurens

Wensteam: Amy, Kaat & Ilke 

Met dank aan: 

Sweet Vanilla, Laser Magic, B-planeet, Jump4Kids, Friethuisje, fam. De Vis-Sarens Londerzeel, gift na geboorte van Willem

Een paalhuisje voor Aline
“Vol spanning heeft Aline gewacht op deze dag. Terwijl de mannen onder een brandende zon haar huis(je) in elkaar waren aan 
het zetten, trok ze samen met mama en haar twee wensfeeën naar Pakawi Park. Daar kreeg Aline een superleuke en leerrijke 
rondleiding van een toffe gids. 

Terug thuis aangekomen, hadden ondertussen familie en           
vrienden zich verenigd in de tuin om een geblinddoekte 
Aline te verrassen. Toen de blinddoek afging, was Aline 
echt sprakeloos. Een nog mooier en groter huis dan ze 
zich had ingebeeld! Zoals het hoort bij een offi ciële 
opening mocht ze over de roze loper en een 
lintje doorknippen.” - Mama van Aline

Wensteam: Isabelle & Veronique

Met dank aan: 

Artilignum, Pakawi Park, Bouwmarkt Schepers, 
Clayhunters Meldert vzw, Kerstballenverkoop 
BAC en IDF, scouts Sint-Paulus Leuven, 
Christopher Hex-Vaes Holsbeek, GBS De 
Regenboog Kortenberg, Rotary Landen, 
Colruyt Group, Kurt Boddaert Sint-
Katherina-Lombeek
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Siebe in Legoland®

“Wat schrok ik toen Christine, Eberhard en Karin toekwamen met een busje. Ze 
hadden een supergrote verrassing bij voor mij: drie dagen Legoland® samen met 
mama, papa, broer en zus! De volgende dag was ik snel wakker en vertrokken 
we met ons busje richting Duitsland. Toen we daar aankwamen, gingen we direct 
naar het park. Ik had nog nooit zoveel Lego op één plek gezien. Lego City, Lego 
Ninjago, Lego Star Wars: alles was daar aanwezig en ook heel veel Lego-popjes. 
We hebben er ook superlekker gegeten en geslapen. Zelfs mijn kamer was van 
Lego. Gelukkig hadden we drie dagen om alles te bekijken en er rond te wandelen. 
Moe maar superblij dat ik via het wensteam naar hier mocht komen. Dankjewel 
superwensteam: jullie zijn toppers!” - Siebe

Het voetbalsprookje van Arnaud

“Voetbal is altijd al mijn favoriete sport geweest, niet alleen om zelf te 
spelen maar ook om naar te kijken. Mijn grote wens was dan ook om eens 

een Champions League-fi nale mee te maken.  

We vertrokken ’s avonds naar het stadion Wanda Metropolitano, op 
uitnodiging van PlayStation. Liverpool nam het op tegen Tottenham. Het 

stadion was magnifi ek. Echt kippenvel! Na de fi nale hebben we in de viplounge nog een FIFA-match gespeeld. 

Zondag bezochten we het reusachtige stadion van Real Madrid. Daarna zijn we naar de Original Champions League 
Shop geweest en heb ik daar een sjaal van de fi nale gekocht. Gelukkig was er ook tijd om Madrid te verkennen 

voor het er alweer op zat. Op het vliegtuig werd ik nog eens goed verwend door de airhostessen en toen was mijn 
voetbalsprookje ten einde.  

Dit is echt een droom die ik nooit zal vergeten. Het was een prachtige ervaring die mij altijd zal bijblijven tot in het 
diepste van mijn hart. Dankuwel!” - Arnaud 
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Wensteam: Davy, Caroline & Mieke 

Met dank aan: 

PlayStation, Luchthavenvervoer Kevin, Miss De Luxe 2018, Recordloop Gransvelde Wetteren,
Deelname Dodentocht 2018 Bruno Meersman Temse, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Timo in de sprookjeswereld van de Eft eling
“Samen met mijn zus Fenna, mama en papa ging ik voor twee dagen naar 
het sprookjesachtige Efteling Park. In het Efteling Hotel kreeg ik een 
heel mooie kamer in het thema van “De Vliegende Hollander”. Ik heb er 
reuzegoed geslapen. In het park hebben we twee dagen volop genoten 
van de fantastische sprookjeswereld en ik kon haast niet kiezen waar ik 
eerst op wou. De Python, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak en 
Vogel Rok zijn één voor één topattracties! Onze eerste dag hebben we 
afgesloten met een spectaculaire watershow. Onze tweede dag begon met 
een stevig ontbijt en dan naar het sprookjesbos met langnek en ezeltje 
strekje, de spannende show van Raveleijn en nog meer attracties. Dank u                    
Make-A-Wish® om mijn droom waar te maken!” - Timo

Wensteam: Ann, Martial & Greta 

Met dank aan: 
M4L18 Kinderland Koekenbak, Fire For Life, BNI Gulden Sporen  

Een wondermooie dag in Plopsaland voor Robbe
“s Morgens pikten de wensfeeën ons met de taxi op voor een dagje 

Plopsa. Onderweg kregen Robbe en Lotte een rugzak met een leuke 

verrassing in. We waren een beetje te vroeg, waardoor we eventjes 

moesten wachten. Eenmaal open moesten we bijna nergens wachten 

om op een attractie te gaan. Hierdoor hebben we er echt wel veel 

kunnen doen en sommige zelfs twee keer. De snelle attracties vond 

Robbe de leukste, maar de konijntjes vielen toch ook wel in de smaak. In 

het Prinsessia-kasteel hebben we onze lunch gegeten en als vieruurtje 

kozen we voor lekkere churros. ‘s Avonds werden we weer opgehaald na 

een lange, maar vooral heel leuke dag! Bedankt hiervoor. En ook voor de     

leuke cadeautjes!" - Mama van Robbe

Wensteam:
Linda, Françoise & Ann

Met dank aan: 
Plopsaland De Panne, Airport Business Sint-

Niklaas, HEMA, PORTUS berkenboom 
Sint-Niklaas, KOHa Heilig Hart Hamme

Wensteam: Karin, Eberhard & Christine

Met dank aan: 

Dockx Rental Sint-Niklaas, Chris Van Steen, Evelien Schepens Merelbeke, De Vrijwillige Vrienden Aalst, Lions Club Aalst
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Vega ontmoett e eindelijk Lilo en Sti tch
“Vega had altijd gedroomd van een ontmoeting met Lilo & 
Stitch en alle Disney-prinsessen. Dankzij Make-A-Wish® kwam 
de droom van Vega uit en kon ze eindelijk naar Disneyland®

Parijs. De wens kwam als een verrassing voor Vega, want ze 
kwam er pas achter toen ze voor de ingang stond! De reis was 
buitengewoon goed georganiseerd door het wensteam, met 
aandacht voor elk detail dat de reis ongeloofl ijk maakte. Na bijna 
twee jaar vechten tegen leukemie zorgden jullie ervoor dat het 
hele gezin veel plezier beleefde en zich weer normaal voelde. We 
willen jullie allemaal een grote dank u sturen!” - mama van Vega

Sophie droomde van een trip naar Disneyland®

“Wij willen iedereen enorm bedanken voor deze onvergetelijke ervaring.  Het 
waren topdagen: voor de eerste keer in de supersnelle TGV, dan het bezoek 
aan het mooie park waar iedereen zeer vriendelijk was. In het hotel hebben 
we goed kunnen dromen van al de verhalen en onze buikjes kunnen vullen 
met alle lekkernijen. Kortom, het was eventjes weg uit de realiteit en genieten 
maar!” - Sophie

Ayan maakte kennis met Spiderman
“Het waren drie dolle dagen in het mooie park. Van de ene verrassing in de 
andere, een supermooie kamer om in weg te dromen. Beide avonden viel ik als 
een blok in slaap. Disneyfi guren bij het ontbijt! Iedereen was zo vriendelijk 
tegen mij. Ik moest niet wachten om op een attractie te gaan. Het waren er 
zoveel dat ik echt niet kon kiezen waar ik eerst op wilde. Spiderman is wow in 
het echt! Ik kon mijn oogjes niet geloven. Dit allemaal met mijn mama, papa 
en twee broers. Mijn droom kwam uit. Dankuwel Make-A-Wish®!” - Ayan 

Wensteam: Ann & Greta  

Met dank aan: 

Disneyland® Parijs, NMBS, Kerstmarkt KSA Elverdinge, Sint-Jorisschool Menen 

Chloé genoot van een magisch weekend
“Wow, wat een weekend! Haar wens in Disneyland® was op en top 
geslaagd! Ze heeft zich zo geamuseerd en van elke moment genoten. En 
alsof dat nog niet genoeg was, had Make-A-Wish® nog een verrassing. Bij 
onze thuiskomst stond er een gigantische mand vol lekkere ontbijtkoeken 
klaar, dat kwam wel goed van pas na zo’n reisje. Dankjewel om onze 
prinses zo te verwennen!” - Mama van Chloé

Wensteam: Annitta & Inge

Met dank aan: 

NMBS, Disneyland® Parijs, De Helpende Handjes Hulshout, 
Maria Fierens, 50 t.v.v. Make-A-Wish® uit Antwerpen

Kiana testt e alle att racti es in Disneyland®

“Vol spanning vertrokken we vroeg in de ochtend naar Disneyland® Parijs met de 
trein. Dat vond ik al super. Ons hotel was zo mooi. We mochten zelfs ontbijten tussen 
de Disneyfi guren: echt heel leuk! We zijn zowel in Disneyland® Park geweest als in 
de Studio’s. Ikzelf had een speciale ‘genie badge’ gekregen waardoor ik echt overal 
voorrang kreeg. We hadden al een prioriteitenbadge, maar de ‘genie badge’ was nog 
specialer. Mijn lievelingsattracties waren: Big Thunder Mountain, Buzz Lightyear 
Laser Blast, RC Racer en de bootjes van Pirates of the Caribbean.

Er waren ook supertoffe winkeltjes. Ik heb echt veel gekocht: pins en een heel 
mooie knuffel Sully. De lichtshow heb ik één keer gezien: super! We zijn door                         
Make-A-Wish® enorm verwend. Dank u vanwege Kiana en het hele gezin! Een 
driedaagse om nooit te vergeten!” - ouders van Kiana

Wensteam: Amy, Isabelle & Karine  

Met dank aan: 

Disneyland® Parijs, NMBS, vzw Being Human, 
M4L18 Warmste Week Diversey Belgium - deelname Horeca Expo

Magische
momenten in Wensteam: Kenny & Christine  

Met dank aan: 

Disneyland® Parijs, NMBS, 
Airport Business, Claire's 

Accessories, Lentefeest 
engagementsproject Ellen 

Gevaert, Garageverkoop Moes-
Kastel, Retorica Bal Nieuwen 

Bosch Zomergem, PORTUS 

berkenboom Sint-Niklaas 

Kristi jan wou de Marvel Superhelden ontmoeten
“Eindelijk was het zover. Mijn zussen, ouders en ik vertrokken naar Disneyland®

Parijs waar mijn wens in vervulling ging: de Marvel Superhelden ontmoeten! 
Met de TGV waren we heel snel in Disneyland®. Ik moest niet aanschuiven voor 
de attracties of om de Disneyfi guren te ontmoeten: echt leuk! 

Eerst hebben we de Marvel Superhelden-show bijgewoond: wow! Zo mooi 
en spectaculair. Nadien heb ik Captain America geknuffeld. Zijn schild was 
echt zwaar! ’s Avonds zijn we naar het lichtspektakel gaan kijken: supermooi. 
De volgende ochtend was er het ontbijt met de Disneyfi guren. Ik heb heel 
veel knuffels en high fi ves van Mickey Mouse gekregen. Verder heb ik nog 
Spiderman ontmoet. Peter is echt grappig en sprak zelfs een beetje Nederlands. 
Het waren drie superleuke dagen vol avontuur om nooit te vergeten! Ik ben 
heel blij dat mijn tweelingzussen dit ook hebben mogen meemaken. Verder wil 
ik nog de drie vrijwilligers van Make-A-Wish® bedanken om mijn droomwens in 
vervulling te brengen.” - Kristijan

Wensteam: Davy & Nathalie

Met dank aan:
Disneyland® Parijs, NMBS, V-Tax Gent, ‘t Schrijverke Temse for life 2018, Rostjes voor Make-A-Wish® Team 
Lotte Wetteren, M4L18 Lunch4Life VDK bank

Wensteam: Davy & Nathalie

Met dank aan: 
Disneyland® Parijs, NMBS, V-Tax Gent, ‘t Schrijverke Temse for life 2018, Rostjes voor 
Make-A-Wish® Team Lotte Wetteren, M4L18 Lunch4Life VDK bank
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Lode bakte cake met
Kabouter Klus
“Na een lange rit van bijna 3 uur kwam 
Lode met zijn familie aan in Plopsaland. We 
werden begeleid naar de green room van 
het theater. Lode was mooi uitgedost als 
een echte mini-Klus. Alles stond klaar toen 
Klus er plots aankwam. Zijn dikste vriend! Na 
een heleboel knuffels gingen we aan de slag. 
Klus had het heel moeilijk met het scheiden 
van eiwit en eigeel: zo grappig! Klus en Lode 
waren een superteam. Ondertussen nam 
Klus ons mee naar het grote podium om een 
liedje te zingen voor ons alleen. Daarna was 
Lode eregast op de grote show en proefden ze 
van de overheerlijke Kluscake. Even rust voor 
Lode mocht meerijden met de parade door 
Plopsaland. Wat een dag! In het hotel wachtte 
er nog een verrassing: hij sliep in een echte Kluskamer. Een geslaagde wens voor iedereen!” - wensteam van Lode

Wensteam: Winnie, Jana, Annelien & Lizette

Met dank aan: 
Plopsaland De Panne, Goede Doelen Lommel, Bloembinderij Het Sfeerhuys Meeuwen, Mia Geelen Opoeteren

“Mona vroeg of ze Kaatje, Kamiel en Viktor eens kon 
ontmoeten en een knuffel geven. Ik stuurde een mailtje naar 
Make-A-Wish® en een paar maanden later was het zover. 
We werden opgepikt door een limousine in Plopsathema. 
In de limo genoten we van een glaasje bubbels en kreeg 
Mona een verkleedpakje van Kaatje. Bij JBC in Waregem 
kreeg ze nog een outfi t van Kaatje. Na een lekker 
etentje in Kortrijk gingen we naar de Ketnet Zomertour. 

En daar was Kaatje! Mona’s gezichtje was goud waard toen 
Kaatje bij haar kwam: wat een lieve madam! Ze nam echt 
haar tijd voor Mona. Erna kwamen Kamiel en Viktor erbij.  
Ze maakten mopjes met Mona en namen veel foto's. Mona 
was zo blij! Erna mochten we helemaal vooraan het leuke 
optreden bijwonen. Zalig om Mona zo te zien glunderen. 
Ze had dat zo hard verdiend na dat rotjaar! Een geweldige 
dag voor ons allemaal. Echt prachtig!” - Mama van Mona

Wensteam: Nathalie, Wendy & Ilse

Met dank aan: 
Ketnet, Kaatje, Kamiel en Viktor, Jeffry van Limodeluxe, Restaurant Ripasso 

Kortrijk, JBC Waregem, Slagerij - Delicatessen Torino Sint-Niklaas, 
Chocolade-Atelier Vyverman Sint-Niklaas, Kerstactie Ghent Marriott Hotel, 

Concert Niels Destadsbader Zele

Mijn 
DreamdateLisa zong een liedje met K3

“Lisa (8) droomde ervan om samen met de meisjes 
van K3 een liedje te mogen zingen. Eindelijk 
was het zover. De wensfeeën hadden eerst nog 
cadeautjes voor haar: een pianoboek en een 
hoofdtelefoon van de meisjes! Wow, hoe leuk! 
Lisa deed het nieuwste K3-kleedje aan en was 
er helemaal klaar voor! Eerst mochten we ons 
opwarmen door naar de 20 jaar K3-show te 
kijken in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Wat een spektakel! We hebben 
megahard meegezongen en gedanst. Daarna mochten we hen opwachten in de 
Meet & Greet-kamer. Lisa kon haar hele wenslijstje afvinken: zingen, knuffelen, 
babbelen en op de foto gaan met K3! De meisjes waren heel lief en kregen van Lisa 
nog een setje oorbellen. Lisa vond het fantastisch! Een ontmoeting om nooit meer 
te vergeten. Bedankt voor deze fantastische dag!” - ouders van Lisa 

“We vertrokken naar Rome waar ik de paus zou 
ontmoeten. Ik was nerveus en blij. Op het vliegtuig 

kreeg ik al een eerste verrassing: ik mocht er in de cockpit. Fenomenaal! 
Aangekomen in Rome genoten we eerst van een bustour. ’s Anderendaags was 
het de grote dag. Ik voelde mijn hartje tekeergaan. De paus was heel vriendelijk 
en attent. Hij maakte ook tijd voor mijn broertjes, zusje en mama. Hij zegende ons 
en stelde mij een paar vragen. Wat een speciaal moment! 

Na dit intense moment genoten we nog verder van Rome. De dag erna zat ons 
bezoek erop. Op het vliegtuig was er nog één verrassing. Ik mocht terug in de 
cockpit, maar nu samen met mijn broertjes. Dank je wel Make-A-Wish®!”  - Charles

Wensteam:  Linda, Nele & Françoise 

Met dank aan: 
F1-piloot Sebastian Vettel, Tiktax Oudenaarde, GBS De Kouter Wortegem-Petegem, 
Rostjes voor Make-A-Wish® Team Lotte Wetteren, Garageverkoop Moes-Kastel, GBS 
Kruipuit Adegem, KOHa Heilig Hart Hamme, QuizmasQuiz Hamme 2018, Lions Club 
Aalst

Wensteam: Alexander, Veronique & Kaat 

Met dank aan: 
Studio 100, K3, GBS De Regenboog Kortenberg, Samantha Sterckx RotselaarEen kennismaking met Formule 1-piloot 

Sebasti an Vett el voor Bram
“Ik ben Bram, een grote Formule 1-fan. Mijn allergrootste 
wens was Sebastian Vettel ontmoeten. En mijn wens kwam 
uit. De ochtend van de ontmoeting was ik heel zenuwachtig. 
Aangekomen op het circuit werden we als echte vips welkom 
geheten in het Ferraridorp. We mochten eerst al eens een 
kijkje nemen op het circuit, waar er al verschillende bolides 
aan het testen waren. Wat ging dat snel! En luid! Even later 
werden we naar een andere viploge gebracht waar we dan 
eindelijk Vettel zouden ontmoeten. We hebben ongeveer 
een half uur kunnen babbelen en we lieten mijn pet ook 
signeren. Echt superleuk! Ik heb er enorm van genoten! 
Het Ferraridorp, de auto’s, de sfeer, de ontmoeting met 
Vettel: het was fantastisch! Dankjewel Make-A-Wish®!” 
- Bram 

Wensteam: Myriam & Christel

Met dank aan: 
Zijne Heiligheid Franciscus, Brussels Airlines, Artex Fashion, M4L18 Kinderland 

Koekenbak, Minivoetbal Patrick Sport-Marc Deltour en ‘t Kaffeeet

Charles ontmoett e de paus in Rome

Een dikke knuff el van Kaatje voor Mona
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Een spannende safaritocht door 
België voor Pepijn
“Met open mond staarde Pepijn naar Bliksem 
McQueen. We waren supersnel aan de Zoo van 
Antwerpen, waar Pepijn mocht helpen bij de slangen, 
giraffen, bongo’s en nijlpaarden. Die laatste mocht hij 
zelfs natspuiten met de tuinslang. Pepijn glunderde 
en schaterde en ook grote broer en zus genoten van 
elk moment. 

Plots ging de telefoon. “Antoinette is ontsnapt!“ riep 
de dierenverzorger. Pepijn mocht helpen zoeken 
naar de krokodil. In de haven vonden ze geen enkel 
spoor, maar ze was op het vliegveld van Oostmalle 
gesignaleerd. Een politie-escorte bracht hen naar 
daar. Met de hulp van twee dappere piloten kamden 
ze de buurt uit, zonder resultaat. Als laatste hulp 
kwam de brandweer ter plaatse. Ze reden naar 
enkele vijvers in de buurt. En daar lag ze verscholen in het riet. Mission accomplished!

Het was een dag om nooit te vergeten en voor altijd te koesteren. Bedankt! Jullie hebben ons kereltje, zijn broer, zus, papa 
en mama, een wondermooie dag bezorgd waarover we nog lang zullen praten!” - ouders van Pepijn

Wensteam: Annitta, Andreas & Eveline

Met dank aan: 
Garage Guy Schelkens Wommelgem, VAG verhuur Turnhout, ZOO Antwerpen en gids Jan Van Craen, Lia Talboom, Politiezone Voorkempen en Sofi e Vanaken, Pascal 

Kempenaers, Brandweer Westmalle, Restaurant Kasteelhoeve, Nora Buydts Vorselaar, Familie Jacobs-Buysen Zandhoven, VOKA Mechelen

Yela wou zo graag een opnamestudio
“ 's Middags belden Kelly en Isabelle aan. Wat een verrassing, Yela wist niet eens dat het haar wensdag was. Eerst was er 
een professionele fotoshoot, waarin ze als Prinses Belle schitterde. Dan gingen we naar de favoriete frituur van Yela. Thuis 
zorgde onze wensfee met Ronald voor een speciale verrassing: een muziekstudio. Met luidsprekers, een professionele 
microfoon, een keyboard en een MacBook Pro! Yela testte alles uit samen met haar vriendinnen. 

Dikke knuffel en kusjes aan Kelly en Isabelle die deze wens hebben voorbereid en begeleid. Jullie waren super! Een hele 
grote dankjewel aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Yela had de dag van haar leven.” - ouders van Yela

     

Tom wou een nummer 
opnemen met een echte arti est
“Ik wou dolgraag een muzikale droom 
waarmaken. Ik had een nummer klaar, dat ik 
samen met Tom Dice onder handen nam. Hij 
was heel vriendelijk en behulpzaam en het was 
geweldig om te horen dat hij van het nummer 
hield! Na het opnemen van mijn nummer 
stopte het avontuur nog niet. Ik kwam ook in 
de krant met mijn verhaal! 

Daarna mocht ik langs bij radiozender MNM, 
waar Tom Dice en ik een interview gaven. 
MNM-dj Laura Govaerts draaide daarna 
ons nummer 'Je Weet Het Nooit'. Tot slot 
mocht ik nog optreden op de Fanfarefeesten 
in Eindhout. Het publiek ging helemaal uit zijn dak en ik kreeg alleen maar leuke reacties! Ik wil Make-A-Wish® Belgium–
Vlaanderen en Tom Dice bedanken om mijn dromen waar te maken. Misschien wordt dit avontuur zelfs een springplank voor 
nieuwe kansen.” - Tom

Wensteam: Inge, Ellen & Annitta

Met dank aan: 
Tom Dice, MNM, Gemeente Laakdal, Fanfare Sint-Lambertus Eindhout, 
La Fête Folie, Stefan Van de Kerckhof, Sint-Calasanzinstituut Nijlen

Suzan danste als Belle 
met het Beest
“Suzan had één grote wens: Belle 
zijn en dansen met het Beest. 
Op de grote dag kwam er een 
grote limousine langs. Er waren 
mooie verkleedkleren voor het 
hele gezin. In de voormiddag 
mocht Suzan prinsessenschoenen 
en mooie juwelen kiezen. Ze 
voelde zich een echte prinses! 
‘s Middags gingen we lekker 

eten: heel gezellig! Daarna reden we met de limousine naar het 
kasteel in Rumbeke. Daar lag de rode loper en stonden vriendjes 
en familie Suzan op te wachten. Er was een echt prinsessenfeest 
aan de gang met taart, een springkasteel, een goochelaar, frietjes 
en lekkere drankjes voor iedereen. Het hoogtepunt was natuurlijk 
de dans met het Beest. Suzan was een klein beetje verlegen. Een 
vermoeiende dag, maar vooral eentje om nooit meer te vergeten!” 

- mama van Suzan

Je kan de samenwerking van mij en Tom Dice
 ‘Je Weet Het Nooit’ beluisteren op YouTube.

Wensteam: Martine V., Wim & Marleen

Met dank aan: 
Schoenen Torfs, Tadaaz, Prinsessenjurk.nl, Restaurant 
Rhodesgoed, Busworld, Kasteel van Rumbeke, Carrosserie 
Geert De Keyzer, Hasbro Benelux, Frituur Ter Platse 
Roeselare, Limodeluxe, Fotografen Kris Vanraes en Anne 
D’hoore, TVH Waregem, Kerstkaarten Buromac - Tadaaz, 
Kerstmarkt KSA Elverdinge, Kersthuis Bredene, Kerstchalet 
Chiro Waregem, Rommelmarkt Wervik

Wensteam: 
Isabelle & Kelly

Met dank aan: 
MediaMarkt Hasselt, Ronald Vanhuffel, Suikerrock Tienen 
en Walter Kestens, Fotograaf Dirk Vertommen, Bazart, Kurt 
Boddaert, Gift vrienden van Bernadette Lippelo, Black & White 
Limo Services
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Marthe wou vliegen als een vogel
“Totaal onverwacht stonden er vier mensen van 
Make-A-Wish® voor de deur. Mama, papa en mijn twee 
broers waren ook van de partij. Na twee uur in de 
auto kwamen we aan in een dorpje in Frankrijk. 
Maarten Coppens en dochter Fien hadden een leuke 
verrassing in petto: paragliden! Wat een fi jn gevoel: 
het was alsof ik echt kon vliegen als een vogel. 

Speciale dank aan Maarten en Fien om mijn droom te 
vervullen! Daarna gingen we naar een klimbos waar 
ik samen met mama in de toppen van de bomen kon 
klauteren. Victor en Kamiel mochten met papa mee 
naar een uitdagender parcours. Voor mama was het 
onze al erg genoeg. Verder stopten we ook aan een 
Indoor Skydive met het hele gezin. Een superleuke 
ervaring! Als afsluiter gingen we nog lekker eten bij 
McDonald’s. 

Wij hebben enorm genoten. Ik heb zeker en vast 
ervaren hoe een vogeltje in de lucht zich voelt!” 

– Marthe

Wensteam: Peggy & Ilke 

Met dank aan: 
Schleiper Gent, Veritas Gent, Flying Tiger Gent, Lush Gent, Pizza Hut, Alice Gent, Schepens Limoservice, The Showboat, Lynn Goossens haar & make-up, 
Fotografe Nadia El Makhfi , M4L18 Warmste Week Diversey Belgium – deelname Horeca Expo, Rotary Landen, M4L18 Bladwijzers voor Warmste Week van 
Vrije basisschool Sint-Jozefsschool Schoonderbuken, Stefaan Vangoetsenhoven, Anouk Delbaere inzamelactie ter nagedachtenis van Maria Laura Delbaere

Wensteam: Inge, Annitta & Jade

Met dank aan:
Maarten & Fien Coppens, Indoor Skydive Roosendaal, 
VAG Turnhout, Mabo Private Stichting Antwerpen

Een dagje shoppen voor prinses Nora
“Na een lekkere verrassingspizza werd ik mooi geschminkt en 
aangekleed als een echte prinses. Een blinkende, roze limousine 
stond buiten te wachten. Na een leuke rit met kinderchampagne, 
chips en muziek kwamen we al snel aan in de mooie winkelstad 
Gent. Toen wist ik dat mijn wens zou uitkomen. Eerst koos ik 
enkele leuke spulletjes uit bij Schleiper en Flying Tiger en werd 
ik verrast met een confettipopper en levensgrote unicorn bij 
Veritas. Daarna konden we onze voeten even laten rusten 
tijdens een boottochtje door de binnenstad van Gent. Toen 
we uitstapten, ging ik naar één van mijn lievelingswinkels: 
Lush. Samen met de winkelmedewerkster maakte ik een echte 
knallende vulkaan met klei. Als laatste mocht ik bij Sissy-Boy 
heel wat coole kleren uitkiezen. 

Toen de winkels gesloten waren en mijn buik begon te 
grommen, gingen we eten bij prinsessenrestaurant Alice. Om 
een blijvende herinnering te hebben aan deze mooie dag, kreeg 
ik nog een fotoshoot met een echte fotografe. En dan nog een 

laatste ritje in de roze limousine: een perfecte afsluiter voor een bijzondere dag. 
Bedankt voor zo'n fantastische wensdag!” - Nora

Ook dit jaar zorgt iedereen 
voor iedereen tijdens
De Warmste Week.

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®.

STEUN ÉÉN VAN DE ACTIES TEN VOORDELE VAN ONS! WWW.DEWARMSTEWEEK.BE

Help mee
wensen

vervullen
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Goede Doelen Beeldig 
Lommel
Tijdens Beeldig Lommel 2019 in het 
weekend van 16 en 17 juni hebben de 
medewerkers van “De Goede Doelen 
Lommel” weer fantastisch gewerkt 
ten gunste van Make-A-Wish®. In samenwerking met brouwerij Ter 
Dolen baatten zij een uitgebreide en mooie drankstand uit met een 
formidabele opbrengst. Zij overhandigden € 1.500. Van harte dank 
aan Henri en alle medewerkers van De Goede Doelen Lommel en aan 
brouwerij Ter Dolen!

One Bill Global
Op 14 september overhandigde One Bill 
Global een mooie cheque van € 10.000 aan 
Make-A-Wish®. Hartelijk dank hiervoor!

Clayhunters Meldert
Naar jaarlijkse traditie organiseerden de Clayhunters een “schieting”. 
Vele helpende handen en nog meer warmhartige deelnemers schoten 
ook dit jaar een mooi bedrag bij mekaar: € 1.000. We blijven dan ook, 
naar jaarlijkse gewoonte, erg dankbaar voor dit wederkerende initiatief. 
Simpel gezegd: dikke merci!

Kermisfuif De Flippers Galmaarden 
Voor het vijfde jaar op rij lieten De Flippers de gemeente Galmaarden 
weer feesten. De hele bende sloeg opnieuw de handen in mekaar. Dankzij 
dit feestgedruis en hun warm hart voor Make-A-Wish® konden we ook 
dit jaar € 4.000 in ontvangst nemen. Bedankt, beste Flippers! Jullie zijn 
onvermoeibaar. 

Make-A-Wish

Dolen baatten zij een uitgebreide en mooie drankstand uit met een 
formidabele opbrengst. Zij overhandigden € 1.500. Van harte dank 
aan Henri en alle medewerkers van De Goede Doelen Lommel en aan 
brouwerij Ter Dolen!

Fundraising

Clayhunters Meldert
Naar jaarlijkse traditie organiseerden de Clayhunters een “schieting”. Naar jaarlijkse traditie organiseerden de Clayhunters een “schieting”. 

Clayhunters Meldert
Naar jaarlijkse traditie organiseerden de Clayhunters een “schieting”. 

IJs- en pannenkoekenslag familie Loots uit 
Ravels 
Frans & Marijke, hun kinderen en kleinkinderen organiseerden op 
22 september een ijs- en pannenkoekennamiddag ten voordele van 
Make-A-Wish®. Hun smakelijke actie bracht het mooie bedrag van  
€ 1.900 op. Een grote dankuwel aan de familie Loots uit Ravels!
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Benefi et Oma’s Eethuisje Sint-Niklaas
Deze cheque werd overhandigd door zanger Diëgo Trivier 
na een fantastische benefi et waaraan verschillende zangers 
deelnamen bij Oma’s Eethuisje in Sint-Niklaas. 
Bedankt dat Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen ook 
begunstigde mocht zijn.

. 

Gala-avond Poort 82
Op woensdag 14 augustus was er in het gastronomisch 
restaurant Poort 82 in Maasmechelen een gala-avond met 
veiling ten voordele van Make-A Wish®. Onder meer vip-
tickets van KRC GENK, een ring van Juwelen Peeters, een 
kunstwerk van Raf Vetrugno en een huiskamerconcert 
van pianist Daniël Verstappen werden er geveild. Een 
gezellige avond met een opbrengst van € 13.200 voor onze 
wenskinderen. Met dank aan Myrthe Vranken van Poort 82 
en Svetlana Kuppens van Health Designers voor dit mooi 
initiatief.

Make-A-Kwis CM Waas 
en Dender  
Op zaterdag 19 oktober vond de 
derde quiz plaats van CM Waas en 
Dender. De dienst uitkeringen CM 
Sint-Niklaas nam de organisatie 
voor zich. Een supersterk, vrolijk 
en goed georganiseerd team 
zorgde ervoor dat het een gezellige, 
plezante sfeervolle quizavond 
werd met veel vriendschap. 39 
quizploegen genoten volop van 
deze avond. We mochten een 
fantastische, prachtige cheque 
ontvangen van € 2.100. Dikke 
profi ciat! Dankjewel!

Free Gift  Box van Pascal Wernaers
Pascal Wernaers organiseerde een zomerse BBQ en plaatste 
een zelfgemaakte gift box. Zo konden de vrienden uit Tienen 

hun grote hart laten zien. En gul waren ze! Ze haalden met 
enige fi erheid maar liefst € 800 uit deze mooie doos. 

Bedankt daarvoor!

Deelname Dodentocht
Nico Ceulemans en Inge Van Wunsel uit Heist-op-den-Berg 
namen dit jaar deel aan de Dodentocht. Hun zoon is erg 
ziek geweest, wat een grote impact had op het gezin. Zijn 
wensvervulling gaf hem een duwtje in de rug. Uit dank voor de 
steun die ze toen hebben gekregen, gingen ze de uitdaging aan 
om de Dodentocht uit te stappen en zich te laten sponsoren. 
Een hartverwarmende actie die € 270 opleverde. Bedankt!

Deelname DodentochtDeelname Dodentocht

StarFriends Run 
Op zaterdag 24 augustus was er opnieuw de StarFriends Run 
in Alveringem. Heel wat autoliefhebbers verzamelden die dag 
voor een prachtige rit van ongeveer 170 km. En ze haalden ook 
een mooi bedrag op. De organisatoren overhandigden ons een 
cheque van € 2.600. Hartelijk dank hiervoor!
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Antwerp Concours d’Elegance
Op 8 september was er de 15e editie van Antwerp Concours 
d’Elegance. Met een indrukwekkende collectie auto’s tot 106 jaar 
oud is dit event telkens weer een hoogfeest voor de liefhebbers 
van exclusieve klassieke auto's! De organisatoren zamelden die 
dag maar liefst € 1.000 in. Een welgemeende dankjewel hiervoor!

zorgde ervoor dat het een gezellige, 



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 TIBER
Freeway Taxi

Bakkerij Helsen 

VOKA Mechelen

CTAC Wommelgem

7 Miles Parkloop Hove

Wensteam: 
Inge, Danielle & Eva

WENS MARIUS
ProMove Heusden-Zolder

vzw Terlaemen 

Deelname dodentocht 
Bruno Meersman Temse 

Wensteam: 

Nathalie, Marc & Hilde

WENS EMMA
Le Petit Paris

Smartphoto

Frederic Crynen 
Berendrecht

Barbara Di Pietrantonio 
Antwerpen

ABT België

Jan Delafaille, Filip 
Goovaerts, Saïd Djibet & 
Stef Soetewey

Wensteam: 
Tonnie, Annie & Lotte

WENS FEMKE
GBS Toverveld Herent

Gift Heidi & Kris ter 
nagedachtenis van Astrid 
Craninckx

Vlajo

Wensteam: 

Ann, Kelly & Inge

WENS DANTE
QuizmasQuiz Hamme 
2018

PORTUS berkenboom 
Sint-Niklaas

2e CM Waas- en Dender 
Quiz Sint-Niklaas

TI Sint-Carolus Sint-
Niklaas 2e graad verkoopt 
zelfgemaakte magneten

Wensteam: 
Marc, Thérèse & Liticia

WENS GABRIELLA
Disney Cruises

Being Human vzw

M4L18 Warmste Week 
Diversey Belgium - 
deelname Horeca Expo

Rotary Landen

Fonds Felicien Gosset vzw

M4L18 vzw ’t Pure Genot

Wensteam: 

Jessie & Teckla

WENS ANNA
Rotary Landen

Flippers Kermisfuif

Anouk Delbaere 
inzamelactie ter 
nagedachtenis van Maria 
Laura Delbaere

M4L18 BAC Bake For Life

Waasland Shopping Center

Stefaan Vangoetsenhoven

Wensteam: 

Jessie & Ilke

WENS ABU-BAKR 
Party Ride limousine

Studio Scott

Klaas Laermans, Kontich

Wandelen naar Compostela 
actie Mortsel

Kerstmarkt OCMW 
Aartselaar

Wensteam: 
Annie, Ellen, Anke & Chloé
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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


