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Mijn grootste 
wens ...

Voorwoord
Beste vrienden,

Het Amerikaanse tijdschrift Reader’s Digest publiceerde in haar 
editie van juni 1995 twee prachtige wensbeschrijvingen uit de 
States. Ik werd onmiddellijk geboeid door hun ontroerende 
verhalen en het was als voorbestemd: ik zou Make-A-Wish® naar 
België brengen en ook bij ons zwaar zieke kinderen de kans geven 
om hun mooiste droom waar te maken. Nu 30 jaar later is Make-
A-Wish® Belgium een eervolle en zeer gewaardeerde organisatie 
en mochten we in het hele land al 5000 allermooiste ontroerende 
dromen waarmaken!

Mijn ervaring bij Make-A-Wish® was er steeds één van veel vreugde 
maar ook af en toe een traan, een onschatbare waarde in mijn en 
ons leven. Wat is er mooier dan een glimlach van een kind en zijn 
of haar ouders?! Ik heb nu veel functies stilaan doorgegeven, maar 
zolang ik kan en mag, blijf ik verbonden met mijn zeer gemotiveerde 
en onvermoeibare medewerkers, meer dan 200 in het totaal. Zij zijn 
onze basis en de ziel van onze organisatie! Mijn schatten! Ik lees 
aandachtig hun wensverslagen en ik heb nog één taak behouden: de 
steunbetuiging schrijven naar de ouders bij het overlijden van hun 
lieveling. Een trieste en emotionele taak die mij zelf ook troost en 
bemoedigt. Make-A-Wish® is zowat mijn kind en dat zal het altijd 
blijven!

Ik wil hier een speciale hulde en dank brengen aan iedereen die zich 
belangeloos met hart en ziel inzet om elke wens om te toveren tot 
een prachtige realiteit. Dat vraagt echter de nodige fondsen. Elke 
wens wordt fi nancieel mogelijk dankzij de interesse van vele mensen, 
scholen, serviceclubs, ontelbare privé-initiatieven en Belgische en 
internationale bedrijven. Zoveel gulle en sympathieke sponsors, de 
onmisbare schakel in heel ons verhaal! Stuk voor stuk verdienen ze 
onze zeer oprechte dank en waardering!

Aan allen duizendmaal dank.

Zeer genegen,

Marie-Christiane de Corswarem

Oprichter Make-A-Wish® Belgium

Briek droomde van een outdoor mancave
“Nietsvermoedend ging ik twee dagen logeren bij mijn moemoe en opa. Thuis werd op korte tijd een clubhuis uit de grond 
gestampt en verrassend mooi ingericht. De dag erna werd ik opgehaald en naar huis gebracht met een Porsche cabrio, één van 
mijn droomauto’s. Toen ik één van de wensfeeën zag, wist ik dat het mijn wensdag was. Ik stond te trillen op mijn benen.  

Thuis wachtten mijn familie en vrienden. Al snel werd ik geblinddoekt en door mijn vrienden naar onze tuin geleid. Ik rook plots 
hout en hoopte op mijn allerliefste droom. Ik kon mijn ogen niet geloven. Een mancave: mijn hartenwens! Ik was sprakeloos. 

Het werd een prachtige namiddag met 
een zoektocht naar de sleutel van de 
mancave, een heerlijk dessertbuffet 
en dat allemaal met mijn familie en 
vrienden die ook het afgelopen jaar met 
mij mee beleefden. Dank je Make-A-
Wish® om dit alles mogelijk te maken!” 
- Briek

Een magisch eenhoornfeestje voor Helena
“Helena had maar één grote wens: op een eenhoorn rijden. Op een zonnige herfstdag 
was het zover. Een prachtige oldtimerbus bracht ons naar VR Base in Mechelen waar 
Helena kon wandelen tussen eenhoorns in de wei. Ze mocht zelfs vliegen op de rug 
van een eenhoorn. Heel overweldigend! Was het een magische toverbril? Het echte 
antwoord weet ze nog steeds niet.

Dan gingen we naar een manege. Na een lekkere picknick kwam de volgende verrassing 
eraan gewandeld: een wondermooie eenhoorn! Hij had heel toevallig dezelfde kleuren 
als Helena’s rokje. Zij en haar zussen mochten er een paar rondjes mee stappen. De 
glimlach op haar gezicht sprak boekdelen! Als 
afsluiter maakten we nog een rit met paard en 
koets en genoten we van een drankje en een 
stukje eenhoorntaart. Het was een prachtige dag 
die niemand van ons snel zal vergeten. Woorden 
vallen hierbij in het niets. Dank jullie allemaal!” - 
mama van Helena

Wensteam: Inge, Isabelle & Annie

Met dank aan: Kersthuis familie Hoefkens Meer, 
Gamen for Life Grobbendonk, VR Base Mechelen, 
Transmobiel bvba, Manege Vijverstein Bonheiden, The 
London Ceremony Bus, Vrije Basisschool Scheppers 
Mechelen

Wensteam: Bettie, Wendy & Liticia 

Met dank aan: Chalet Center, Johan Roels, 
Lions Waasmunster Scaldiana, Sportcenter
‘t Broeksken Moerzeke, Meat&More Aalter, 3e 
CM quiz Waas en Dender Sint-Niklaas 
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Elise wou gaan zwemmen met haar gezin
“Door haar ziekte mocht Elise heel lang niet gaan zwemmen, omwille van het 
infectiegevaar. Nochtans is ze een echte waterrat. Dat was dan ook haar 
grootste wens! ’s Ochtends vertrokken we gepakt en gezakt met snoep naar 
het huis van Elise. Daar hebben we samen met haar een grote snoeptaart 
gemaakt. Als lunch kozen we voor Be Burger waar Elise mee mocht opdienen 
voor haar familie. Daarna gingen we naar Aqualibi voor een echte poolparty 
met een heleboel vriendjes en familie. Het was fantastisch! Elise genoot met 
volle teugen! Na alle waterpret dronken we nog iets en was het eindelijk tijd 
om die lekkere snoeptaart op te dienen. Een topdag!” - wensteam van Elise

Een game corner voor Abdulbaki 
“Op een gewone schooldag kwamen er tijdens de 
pauze twee prachtige BMW’s de speelplaats op 
gereden. Ik mocht samen met mijn ouders en broers 
meerijden. De hele school zwaaide ons uit waarna 
we vertrokken naar Pizza Hut. Daar werden we erg 
verwend en mochten we eten wat we maar wilden. 
Toen gingen we naar de brandweer. Ik kreeg een 
pak en een helm en mocht mee op appel! Na een 
rondleiding zaten we in de kantine iets te drinken 
toen er plots een alarm afging. Met loeiende sirenes 
vertrokken we naar de brand. Een grote houtstapel 
stond in lichterlaaie. Ik mocht mee helpen blussen 
en na een tijdje had ik de brand onder controle. 

Daarna werden we met de BMW’s thuis afgezet 
en moest ik beneden wachten tot ze mij kwamen 
roepen. Toen ik eindelijk mocht gaan kijken, 
stond daar een echte game corner! Ik was er heel 
erg blij mee. Dit zal mij altijd bijblijven. Dank je!” 
- wensteam van Abdulbaki 

Damari werd verrast met een 
gamekamer
“Op een regenachtige zondag stond mijn 
wensteam plots aan de voordeur. We 
moesten buiten wachten op een koets met 
paarden, maar dat was niet waar. Van achter 
de hoek kwamen er drie mooie auto’s aan: 
twee Porsches en een BMW. Mijn beste 
vriend, meter, broers, mama en ik mochten 
meerijden. Zo leuk! Ze brachten ons naar 
een verlaten school waar ik verschillende 
opdrachten moest uitvoeren. Dan kwam er 
een man aan die een portret had gemaakt 
van mij in graffi ti. Ik mocht het zelf ook eens proberen. 

Plots kwamen er twee politieagenten binnen die zeiden dat we daar niet mochten zijn. Gelukkig was het een grapje! Ze brachten 
ons met de combi naar Pizza Hut. Daar maakte ik mijn eigen pizza: heel lekker! Dan was het eindelijk zover. Ik mocht thuis mijn 
nieuwe gamekamer zien. Mijn kamer was helemaal omgetoverd met een PlayStation game console, een tv, gamestoel, snackkast 
en zoveel meer. Een dag om nooit te vergeten!” - Damari

Een droom van een boomhut 
voor Suzan
“Het wensteam van Suzan had ook de oma’s 
en opa’s opgetrommeld voor haar wensdag. 
Of we haar een dagje mochten verrassen? 
Zeker! Wat Suzan echter niet wist, was 
dat de boomhut van haar dromen de dag 
voordien al geplaatst werd. Papa had er met 
een smoesje voor gezorgd dat de gordijnen 
aan tuinzijde dicht bleven. We vertrokken 
met z’n allen richting Lichtervelde voor 
een heuse fotoshoot. Ze waande zich 
een echt model! Aansluitend reden we 
naar een woonwinkel waar Suzan allerlei 
leuke spulletjes mocht uitkiezen voor de 
inrichting van haar boomhut. 

Terug thuis kregen Suzan en haar familie een hapje en een drankje. De fl es kinderchampagne was nog maar 
pas ontkurkt of de gordijnen aan de tuinkant werden geopend. Suzan was helemaal van haar melk toen ze haar 
prachtige boomhut zag. Toch duurde het niet lang voor ze samen met haar broer aan de inrichting begon. Als 
afsluiter genoot iedereen van de lekkere spaghetti van oma. Een prachtige wensdag!” - wensteam van Suzan

Wensteam: Jonas, Ilke & Kaat  

Met dank aan: De Flippers Galmaarden, Kerstballenverkoop BAC en 
IDF, Laborama vzw Zellik, Aqualibi

Wensteam: Valérie, Chloé & Hilde

Met dank aan: Pizza Hut Edegem, Doopsuiker Van den Brande Ranst, Monumento, Politie Mortsel, Utomik, 
7 Miles Sportparkloop Hove, Okavango bvba Hove, Sofi e Andriesen Boechout

Wensteam: Patricia & Wim

Met dank aan: Kerstmarkt Hulste, BNI Gulden Sporen, Snoepverkoop t.v.v. 
Make-A-Wish® UNILIN bvba, Gaming for life

Wensteam: Bettie, Davy & Nadine

Met dank aan: Brandweer Gent, Go! SBSO ’t Vurstjen Evergem, Game Mania, Pizza 
Hut Gent De Sterre, BMW, Lights on Trucks Zulte, VTI Deinze, Ontwerp en verkoop 
wintersokken Bo Van Nederkassel, Lions Club Aalst, Gemeentelijke Basisschool 
Kruipuit Adegem 

Matt hew kreeg aanpassingen aan zijn 
sportrolstoel
“Mijn wens was om mijn sportrolstoel te laten aanpassen 
voor mijn hockeytrainingen en wedstrijden. Mijn wensteam 
heeft hiervoor gezorgd. Maar dat was nog niet alles. Op een 
maandag in de zomervakantie belde mijn wensteam plots 
aan. Ik ben een grote babbelaar, maar toen wist ik niet wat 
zeggen. Mijn mama, twee zussen en ik stapten in de auto. 
Mijn mama kreeg een mapje en vertelde dat we op bezoek 
gingen bij de Red Lions. Eén van hun beste hockeyspelers 
- Florent van Aubel - wachtte ons daar op. Een superlieve 
man! Na een ontmoeting met het hele team keken we nog 
naar een training en mochten we het veld eens op. Toen 
ze terugkwamen van het douchen, mocht ik hen nog een 
wrap geven en kreeg ik een handtekening op mijn vlag 
en rolstoel. Het werd een dag om nooit te vergeten. Als 
afsluiter aten we nog een lekkere pizza bij Pizza Hut: 
mmm. Dankuwel aan het Belgische hockeyteam Red Lions 
en mijn wensteam!” - Matthew

Wensteam: Davy, Hilde & Kenny

Met dank aan: Pizza Hut Burcht, Belgian Red Lions, VIGO Wetteren, 
Retorica Bal Nieuwen Bosch Zomergem, ‘t Schrijverke Temse For Life, 

MOB Verzekeringen CM Vlaanderen
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De slaapkamer van Camille kreeg een make-over
“Enkele maanden geleden ging ik samen met mijn ouders, broers en zus 
naar mijn favoriete meubelwinkel. Daar mocht ik alles aanduiden wat 
ik mooi vond. Zo kregen mijn wensfeeën een duidelijk beeld van wat ik 
mooi vind. Ik kon beginnen dromen over de nieuwe inrichting van mijn 
slaapkamer!

School was net uit toen mijn wensteam en mama er plots stonden. 
We reden naar mijn eerste verrassing: een wellnesscenter. Heel tof! 
Na twee uur genieten in het zwembad en de sauna gingen we weer 
naar huis, waar mijn familie en vriendinnen wachtten. Ik mocht naar 
mijn slaapkamer gaan kijken: ze was helemaal vernieuwd. Ik was echt 
superblij! Daarna gingen we aperitieven en mocht er nog een vriendin 
blijven slapen. De volgende ochtend stond ik op en kon ik nog steeds 
niet geloven dat ik een nieuwe kamer had. Zo mooi vind ik ze!” - Camille

Wensteam: Ann & Liticia

Met dank aan: Ikea Belgium nv, Hedonia Health & Wellness Drongen, 7e jaar Thuis- 
en bejaardenzorg Campus De Beuk Secundaire School Aalter, Acties leerlingenraad 
Bernardustechnicum Oudenaarde, DP World Antwerp, Miss De Luxe 2019

Een dag vol verrassingen voor Ramses 

“Hoe leuk is verjaren wel niet als het wensteam van Make-
A-Wish® voor je deur staat?! Een dag voor Ramses zijn 
negende verjaardag belden Jonas, Kristof en Melissa aan. 
Vier vriendjes mochten delen in de vreugde. Het werd een 
prachtige dag met de ene verrassing na de andere. Als 
ouders en grote zus genoten we volop mee terwijl Ramses 
overal als een prins onthaald werd. Toen we arriveerden 
aan de kazerne, vormde de brandweer van Brussel een 
erehaag voor hem: wat een kippenvelmoment! Ramses 
kreeg een welverdiend applaus na het gevecht van 
de afgelopen achttien maanden. Brandweermannen 
weten hoe je overwinningen moet vieren! Er was 
een trampoline, hamburgers, pizza, een coole auto. 
Hij mocht dertig meter omhoog gaan met een 
brandweerladder, spuiten met de brandweerslang en 
een rit maken met de brandweerauto. Zoveel wensen 
zijn uitgekomen. We zijn dankbaar niet alleen omdat 
het vandaag goed gaat met Ramses, maar ook voor 
de inzet en het engagement van dit schitterende 
wensteam. “Het was een superleuke dag,”  zei 
Ramses ’s avonds. “En ik heb veel spullen gekregen, 
maar ik was toch liever niet ziek geweest.” Een 
warme dankjewel van Ramses, Hazel, Bram en 
Maren.” - mama van Ramses

Wensteam: Jonas, Kristof & Melissa 

Met dank aan: Jump XL Brussel, Burger King Oudergem, Dreamland Dilbeek, Brandweer Brussel, Anouk Delbaere inzamelactie 
ter nagedachtenis van Maria Laura Delbaere, Free Gift Box van Pascal Wernaers Tienen

Zoë werd voor één dag shopping queen
“Hallo, ik ben Zoë en mijn wens was om een dagje lekker 
te shoppen en nieuwe winkels te ontdekken. Als eten 
wou ik graag sushi, mijn lievelingseten. Natuurlijk maakte 
Make-A-Wish® dit mogelijk! Zoals afgesproken kwamen 
mijn shoppingfeeën mij vroeg op een zaterdagochtend 
ophalen. Met een roze limousine vertrokken we naar 
Wijnegem Shopping. Onderweg werden al mijn favoriete 
liedjes afgespeeld en kreeg ik al een cadeautje. Eens 
aangekomen, werd ik verwelkomd door de manager van 
het shoppingcenter. Overal hingen posters met mijn 
naam.

Ik kocht heel wat leuke spullen en genoot van de leuke 
verrassingen die de winkels hadden voorzien. Echt 
fantastisch! 

Na een hele dag shoppen, keerden we met de limousine 
huiswaarts. Of dat dacht ik toch. Als verrassing 
stopten we nog om te eten in een sushirestaurant! 

We aten samen een sushi-Titanic.

Daarna gingen we echt naar huis. Het dagje shoppen 
was afgelopen. Ik heb hier heel hard van genoten en het 

was een dag om nooit te vergeten. Dit allemaal dankzij mijn 
wensteam! Een dankjewel aan iedereen die dit mogelijk 

maakte!” - Zoë

Tybo wou overnachten in een vliegtuig
“Eindelijk was het zover! Tybo en zijn gezin vertrokken 
met de auto naar Mill om er in een vliegtuig te slapen. Wat 
spannend! Toen ze daar aankwamen, zag hij het meteen. 
Een vliegtuighotel! Ze werden vriendelijk ontvangen en 
installeerden zich in de staart van het vliegtuig. Geweldig! Ze 
genoten van een potje minigolf en een lekkere maaltijd en 
kropen dan onder de warme dekens, op naar Dromenland. 
Na een goede nachtrust brachten ze een bezoekje aan de 
Efteling, waar Tybo en zijn zusje veel plezier beleefden. Ze 
bleven tot ‘s avonds laat en keerden dan weer terug voor 
een tweede nacht in de vliegtuigkamer.  

Op woensdag gingen ze voldaan terug naar huis waar ze 
nog een mand vol lekkers vonden. Speciaal voor het hele 
gezinnetje! Mmm.” - wensteam van Tybo

Wensteam: Winnie, Sarah & Erika 

Met dank aan: City Resort Hotel Mill, Denise & Jozef Sint-Truiden, 
KFC Heur Tongeren Jeugd vzw in memoriam Elke Vanbockrijck, 
gift voor huwelijk Roy & Dorine Lommel, Jokris Lanaken, Virga 
Jessecollege Hasselt, Soroptimist Sint-Truiden, De Broodkruimel

Wensteam: Liticia, Ann & Ilse

Met dank aan: Chocolade-Atelier Vyverman Sint-Niklaas, Schepens 
Limoservice Wetteren en Els Poppe, Wijnegem Shopping, Footlocker, MAC 
Cosmetics, H&M, Scotch & Soda, Let´s Sushi, Zara, Calvin Klein Underwear, 
Fnac, Take-Off, Guess, Olleke Bolleke Candy Shop, Vintro Wijnegem, Sushi King 
Wijnegem, Rostjes voor Make-A-Wish® Wetteren, giften voor verjaardag van 
Marie-Anne De Nil Balegem
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Zie jij de 5 verschillen?

F K F L A A W T F N E D S
K O O R R T N W A E S U P
J O Y C K E Y E N G I O A
S X R E G N I W M N U D R
A G N I R S K O B I O E R
M R R R N O A H O Z L C E
P I P A R T I T U U R I N
D I S K J O C K E Y S M E

Foyer
Zingen
Diskjockey
Noah
Twaalf 

Duodecim
Sam
Dirigent
Fan
Louise

Boksring
Sparren
Koor
Partituur
Emilie

Kan jij de woorden in de 
woordzoeker vinden?

Zie jij d

Hoeveel keer tel jij Maya 
op deze pagina?

Lach je mee met   
           ?

Lac

Nee, Berend! 
Zo is die roei-
wedstrijd niet 

eerlijk!

waarom 
niet? Jij hebt 
gezegd dat we 
iemand mochten 
meebrengen!

Maar geen 
octopus, 
Berend!
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Stan op bezoek in de Harry Pott er Studio’s 
“Op maandag in de herfstvakantie vertrokken we met de trein naar Londen om de Harry Potter Studio’s te bezoeken. De 
trein reed meer dan 200 km per uur! Ons hotel lag vlakbij de London Eye. De stad is heel indrukwekkend met al die grote 
gebouwen. We bezochten Hamley’s, een speelgoedwinkel met zeven verdiepingen waar je al het speelgoed mag uittesten. 

De dag erna werden we opgepikt door een heel vriendelijke man met een witte limousine. Spannend! Hij bracht ons naar de 
Harry Potter Studio’s waar we alle mooie decors uit de fi lms hebben gezien. We mochten overal foto’s nemen en konden zien 
hoe alles werd gefi lmd en gemaakt. Ik kwam echt ogen tekort en heb ook leuke dingen gekocht in de Harry Potter Shop. Als 
afsluiter gingen we woensdag nog op het reuzenrad. Daarna vertrokken we terug naar huis. Het was een superleuke ervaring. 
Bedankt om mijn wens te vervullen!”- Stan

8

Wensteam: Martine, Philippe & Tom

Met dank aan: Thermote Vanhalst Waregem, P'tit Pot Lo-Reninge, Concert Christoff 2019 Izegem
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Magische
momenten in

Wensteam: Patricia, Kevin & Wim

Met dank aan: Trapquiz Lichtervelde, 
Kerstkaarten Buromac en Tadaaz, 
Disneyland® Parijs, NMBS

Wensteam: Goele, Kathleen & Olivier 

Met dank aan: Taxi-AM Hasselt, Disneyland® Parijs, Benefi etavond voor Felien, Brouwland 
voor benefi et Felien

Wensteam: Kaat & Amy

Met dank aan: Disneyland® Parijs, Hugo De Smet Evere, Rockvillage Haacht

Wensteam: Eberhard & Ilse

Met dank aan: Disneyland® Parijs, Miss De Luxe 2020, GIP verkoopactie IVV 
Sint-Vincentius Gent, Mini-onderneming Aria Verde OLVI-PiusX Zele, Taxi Erwin 
Destelbergen, Chocolade-Atelier Vyverman Sint-Niklaas

Mathéo wou Cars ontmoeten
“Na een onrustige nacht vertrokken we met de trein naar Disneyland®. In geen tijd 
waren we daar, helemaal klaar om aan ons driedaags grote avontuur te beginnen. Met 
ons speciale pasje moesten we aan geen enkele attractie wachten. Ik was dolenthousiast. 
Zelfs even pauzeren om een hapje te eten, deed ik niet zo graag. 

Het ontbijt met de Disneyfi guren was echt leuk. Goofy nam zelfs de tijd om een spelletje te spelen, die gekke Goofy toch! Onze tweede 
dag was dikke fun en ook het zonnetje was van de partij. Tijdens de cowboy- en paardenshow zat ik op het puntje van mijn stoel. Mijn 
mama en papa waren blij dat ze even alle zorgen konden vergeten. ’s Avonds was ik zo moe: het slaapmannetje was snel daar. Op onze 
laatste dag ontmoetten we mijn helden van Cars. We keken met open mond naar de show! Daarna kozen we nog leuke souvenirtjes uit 
en aten we een hapje, voor we moe maar voldaan terug naar huis gingen. Het waren de drie mooiste dagen van mijn leven: even alles 
vergeten en leven in een droom. Dankuwel aan iedereen!” - Mathéo 

Een magische trip voor Akif
“Ik wou al zo lang eens naar Disneyland®. Mensen met een groot hart hebben mijn droom 
waargemaakt. Onze reis met de sneltrein was leuk en spannend! Na even rusten gingen we 
op verkenning in het magische Disneyland®, waar fantasie werkelijkheid wordt. De fi guren, 
de shows: alles was op en top! Ik zag de Leeuwenkoning, Mickey, Bliksem McQueen en 
natuurlijk het Beest van Belle. Ook de andere Disneyfi guren liepen rond in het park. Met 
hen hebben we leuke en onvergetelijke foto’s gemaakt. De attracties waren superleuk! We 
hebben het hele weekend gesnoept en lekker gegeten. ’s Avonds was er een geweldige 
lichtshow met vuurwerk. De laatste dag mocht ik ontbijten met Minnie en Mickey Mouse, 
mijn lievelingsfi guren van Disney. Als afsluiter kocht ik leuke souvenirs om aan mijn 
klasgenoten te laten zien. Ik wil iedereen uit het diepste van mijn hart bedanken om mijn 
grote droom waar te maken.” - Akif 

Eysan gaf Minnie Mouse een dikke knuff el
“We hoorden getoeter: de taxi was er! Een reuzentrein wachtte op ons. Met kriebels in mijn 
buikje vertrokken we naar Disneyland®. Het hotel was prachtig! En met mijn genie badge 
mocht ik overal voorbijsteken in het park. De Disneyfi guren kwamen me knuffelen, maar 
soms was ik wel een beetje bang omdat ze zo groot zijn. Ook de lichtshow was supermooi! 
Op de tweede dag was er ontbijt met mijn lievelingsfi guren waaronder Minnie Mouse. 
Daarna gingen we van de ene attractie naar de andere. Ik ben nog klein, maar mama zegt 
dat ik heel veel durf. Wat een dag! 

Op de laatste dag was het berekoud. We gingen heerlijk zwemmen en lunchen in het 
hotel. En wat dacht je? Daarna weer op die geweldige TGV, het lijkt wel een vliegtuig! In 
de taxi naar huis viel ik in slaap en droomde ik van de trein en Disneyland®. Er was nog een 
verrassing toen we thuiskwamen. Mijn wensfeeën hadden ons huis mooi versierd en de 
frigo stond vol lekker eten. Dank je wel Make-A-Wish® voor dit fi jne avontuur!” - Eysan

Felien wou Rapunzel ontmoeten
“Felien had één grote wens: Rapunzel ontmoeten. De wensfeeën deden haar wens uitkomen. 
Met haar magische pas kreeg Felien toegang tot drie dagen vol Disneypret, echt niet te 
overtreffen. Nergens wachttijden aan attracties, signeersessies, fotomomenten, etc. Het 
leek wel of ze haar persoonlijke geest in de fl es bij zich had. Eindelijk was het moment daar: 
Felien zou Rapunzel ontmoeten. Nu was het zo dat Felien in Disneyland® meer verliefd was 
geworden op prinses Jasmine van Aladdin. Een medewerker zette alles op alles om Jasmine 
te zoeken in het park. En daar was ze dan, met de geest. Ze namen foto’s met Felien en 
dansten: wow! 

Ook de parades, de lichtshow aan het Disneykasteel en alle liveshows waren onvergetelijk. 
Het mooiste dat wij mee naar huis namen? Dat we even alle miserie konden vergeten en als 
gezin een paar dagen vol magie mochten beleven. Met dit gelukzalige gevoel stapten we 
terug op de trein naar huis. Een thuis die sinds Feliens ziekte nog belangrijker is geworden 
in ons leven. Bedankt!” - ouders van Felien

Daan genoot van de kerstmagie in Disneyland®

“Daan wou zich graag eens onderdompelen in de kerstsfeer in Disneyland®. Zijn oogjes 
straalden van geluk toen we aankwamen. We werden meteen betoverd door de magie 
van kerst. De kerstparade waar Daan zo naar uitgekeken had, was prachtig. Ook de 
ontmoetingen met Jack Sparrow, Remy van Ratatouille en Darth Vader waren top! 
Daan en zijn zusje kregen knuffels van zowat alle Disneyfi guren en konden ook 
supermooie foto’s met hen maken.

We genoten enorm van het ontbijt met de Disneyfi guren en konden de ene na de 
andere attractie doen. De stuntshow van Cars was nog een ander hoogtepunt. 
’s Avonds gingen we naar de mooie lichtshow aan het kasteel. Wat een prachtig 
vuurwerk! Het waren 3 magische dagen. We willen iedereen van Make-A-Wish®

van harte bedanken, in het bijzonder onze wensfeeën. Dank je wel om dit voor 
Daan te verwezenlijken. Deze reis vergeten we nooit.” - ouders van Daan

Een betoverend verblijf voor Frozen-fan Alexia 
“Alexia haar wens was om Elsa en Anna te ontmoeten. Daar keek ze al heel lang 
naar uit.

Dus mochten we dankzij Make-A-Wish® naar Disneyland® Parijs: een droom 
die uitkwam. Ze was erg onder de indruk van de vele Disneyfi guren. Een meet 
and greet met Elsa en Anna ging spijtig genoeg niet door omdat ze het zo 
druk hadden met de vele shows. Gelukkig hebben we hen in de show gezien, 
het was gewoonweg prachtig. Een onvergetelijk weekend! Dank u wel om 
Alexia haar droom waar te maken!” - mama van Alexia

Wensteam: Kathleen, Lizette & Liliane

Met dank aan: NMBS, Disneyland® Parijs, Albert Hein 
winkelactie, Fintrix Opglabbeek

Wensteam: Goele, Chris & Lizette

Met dank aan: Bloembinderij Het Sfeerhuys Meeuwen, Gala-avond Poort 82 Maasmechelen, David 
Vandecaetsbeek Tongeren, Het Poetsbureau Paal, Warmbandjes remember Celine, Disneyland® Parijs
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Mijn 
Dreamdate

Mara nam een kijkje op de set van #LikeMe
“Het was een dag om nooit te vergeten. Als verrassing werd ik de ochtend van 
mijn wensdag opgehaald met een prachtige witte limousine. Toen ik op de locatie 
aankwam, kreeg ik een warm onthaal van Caro, Vince en Yemi. Ze leidden me 
rond en gaven uitleg. Daarna moesten ze aan het werk en gingen wij eens kijken 

wat er allemaal gebeurde. Samen met mijn mama en broer 
mocht ik zelfs fi gureren. Ik moest rondstappen en hetzelfde 
stukje een paar keer opnieuw doen. Leuk maar vermoeiend! 
Nadien verzamelde ik nog een aantal handtekeningen en ging 
ik met de cast op de foto. Als afsluiter gingen we lekker eten 
bij de Bomma in Antwerpen. Het was een drukke dag, maar 
ik heb genoten van ieder moment en van de cadeautjes die 
ik van mijn wensfeeën kreeg.” - Mara

Julien speelde Fortnite met LinkTijger
“Hallo, ik ben Julien en ben 11 jaar oud. In november 2018 werd er botkanker vastgesteld 
in mijn linkerbovenbeen. De wereld van mijn hele gezin stond op zijn kop. Er startte een 
lange reeks chemo’s en ik kreeg een operatie aan mijn been. De tumor moest verwijderd 
worden en in de plaats kreeg ik een ingebouwde prothese. Aangezien ik niet langer kon 
ravotten en in de bomen klimmen, kreeg ik van mijn papa en mama een game pc en 
begon ik te gamen. Ook YouTube heb ik uren bekeken. Zo heb ik mijn idool LinkTijger 
leren kennen. Mijn ouders zagen er enkel een gekke, geblondeerde Hollander in, 
maar ik vond hem cool en een topgamer. Later zijn mijn ouders wel bijgedraaid toen 
ze zagen dat hij mijn moraal en vechtlust opkrikte. Daarom was mijn grote wens aan 
Make-A-Wish® dat ik LinkTijger mocht ontmoeten. Na de zware chemo’s en mijn 
gevecht heb ik Link gezien. Het was de max! We hebben samen Fortnite gespeeld. 
Ook enkele vriendjes van mij mochten erbij zijn. Ik wil iedereen bedanken die dit 
heeft gerealiseerd. Voor mij zijn jullie een topteam!” - Julien

Soufi ane droomde van een training met de Rode 
Duivels

“We werden in de namiddag opgehaald met de limo. Daarin stond 
onze eerste verrassing al te wachten: snoep en frisdrank. In Tubeke 
aangekomen stond het wensteam ons op te wachten om samen naar de 
training van de Rode Duivels te gaan. Meteen zagen we bekende spelers 
zoals Origi, Hazard en Fellaini. We genoten van de training. Net voordat 
het afgelopen was, mochten papa en ik mee naar een binnenspeelveld. 
Even wachten op de spelers. En daar kwamen ze! Eén voor één namen 
ze de tijd om al mijn spulletjes te signeren en even mee op de foto te 
gaan. Als kers op de taart ging ik nog een balletje trappen met Courtois 
in het doel. Jammer genoeg kon ik niet scoren! Dan kregen we nog 
iets om te eten en te drinken samen met de rest van het gezin. Moe 
maar voldaan keerde ik na een onvergetelijke dag terug met de limo 
naar huis. Mijn wens was geslaagd.” - Soufi ane

Lukas speelde een liedje mee met Black Box Revelati on
“Dankzij Make-A-Wish® heb ik één van mijn grootste wensen vervuld. Van begin tot einde voelde het als een droom. Als een 
echte beroemdheid werd ik opgehaald met een limousine. Bij aankomst hoorden we al meteen waarvoor we gekomen waren: 
Black Box Revelation. Ik was uitgenodigd voor een unieke blik achter de schermen van hun optreden in Leuven. Voor de show 
ontmoette ik de goedgemutste bandleden en ze maakten enorm veel tijd voor mij. Tijdens de soundcheck vroegen ze mij mee op 
het podium en mocht ik meespelen op mijn gitaar. Een moment om nooit te vergeten en heerlijk om in mijn hoofd opnieuw af te 
spelen! De tekening van frontman Jan Paternoster op mijn eigen gitaar, helpt hier zeer goed bij. 

In afwachting van het optreden mochten we genieten van een lekker etentje. Tijdens de show droegen ze een nummer op aan 
mij: wow! We spreken er thuis nog vaak over. Na het optreden ontvingen ze mij in hun kleedkamer voor een gezellige babbel en 
een pizza. Daarna eindigde het verhaal zoals het begon: met de limousine. Woorden schieten tekort om deze dag te beschrijven, 
maar dit is het beste wat ik kan vinden: duizendmaal dank aan Make-A-Wish®.” - Lukas

Lias wou frietjes eten en liedjes zingen met idool 
Niels Destadsbader
“Op Halloween werd Lias opgehaald met een limousine. Hij mocht eerst op 
de kinderboerderij de dieren voederen en knuffelen. Hij kon zijn ogen niet 
geloven toen plots zijn grote idool Niels Destadsbader enkele liedjes kwam 
zingen, speciaal voor hem. En zeker niet toen hij vroeg of Lias mee frietjes 
wou eten in de frituur. Dat was zijn allergrootste wens! Wat een fantastische 
dag!” - wensteam van Lias

Wensteam: Alexander & Kaat

Met dank aan: Ketnet, cast van #LikeMe, Hummer Limo Huren 
Haaltert, Laborama vzw Zellik, De Regenboog Gemeenteschool 
Kortenberg

Wensteam: Olivier, Kathleen & Liliane

Met dank aan: Rode Duivels, Koninklijke Belgische Voetbalbond, VIP 
Limousine Express Leopoldsburg, Soroptimist Sint-Truiden

Wensteam: Denise, Mia & Liliane

Met dank aan: Black Box Revelation, VIP 
Limousine Express Leopoldsburg, Albert Hein 

winkelactie, Fruitsnacks bvba Wijer

Wensteam: Amy, Karine & Kaat

Met dank aan: LinkTijger, vzw BEING HUMAN Merchtem, Laborama vzw 
Zellik, KBC Asset Management nv Brussel, Alternate België

Wensteam: Wendy, Eberhard & Nadine

Met dank aan: Niels Destadsbader, Schepens Limoservice Wetteren, Patisserie Suffys Sint-
Denijs-Westrem, Kinderboerderij Bokkeslot Deerlijk, Florist Jan Eeklo, Bloemen De Jaeger 

Eeklo, Balloon Surprise Drongen, Frituur Don Diego Deerlijk, Peter De Bie Wetteren, Karton 
for Life DS Smith Buggenhout/Gent, Eca nv Assenede, Retorica Bal Nieuwen Bosch Gent
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Wensteam: Pascale, Petra & Marleen

Met dank aan: Kinderland Koor optreden Kortrijk, Martine 
Claeys, Paaseierenverkoop +13 OLV Roeselare, Tulpen- en 

paaseitjesverkoop Wim De Smet, Avanco Adventure & Events 
Aalbeke, Carrosserie Geert De Keyzer Bellegem, Pizza Hut Kortrijk

Wensteam: Nadine, Bettie & Nele

Met dank aan: ’t Leiebolleke Zulte, Joxx Brugge, Confi serie 2000 nv/sa Evergem, Nougat Vital 
Deinze, Klingele Chocolade nv Evergem, Belle Screen bvba Knesselare, Lions Waasmunster 

Scaldiana, De vrijwillige vrienden Aalst, Wafelverkoop Ann Carruet en Ine Hubrechts van 
Universal Women of the Year 2019, Miss De Luxe 2020, Eca nv Assenede

Wensteam: Davy, Nele & Liticia

Met dank aan: Bon'Ap Geraardsbergen, Kinder, Bodyzensation Geraardsbergen, Cis 
Events Catering Roeselare, Discobar The Maxx Sint-Gillis-Waas, Dranken Pede nv 
Wetteren, JBC Geraardsbergen, The Perfect Group Zottegem, Sint-Jozefsinstituut 

Geraardsbergen, Classic Vespa Club Geraardsbergen 

Wensteam: Nathalie, Mieke & Nele

Met dank aan: Schepens Limoservice Wetteren, JBC Sint-Denijs-Westrem, Torfs Sint-Denijs-
Westrem, Pizza Hut Gent De Sterre, An Lemmens, Ilse D Esthetiek Gent, Ellen De Waele, 
Zelda&Zorro Evergem, Els Bortier, Bien swAnjee Reet, Studio Deprez Gent, Fotograaf Kris Vanraes, 
Sportcenter ‘t Broeksken Moerzeke, Wilfried Van Schooten Belsele, Maricolen Maldegem

Wensteam: Davy, Ann, Wendy & Liticia

Met dank aan: ZOO Planckendael en gids Vic, Sportcenter ‘t Broeksken 
Moerzeke, Maricolen Maldegem, KOHa Heilig Hart Hamme

Een dag vol avontuur voor 
Camille en haar vriendinnen
“Wat een actieve, leuke en lekkere dag! Het belangrijkste was voor mij dat mijn vriendinnen erbij konden zijn. Op school 
praatten we over wat we allemaal samen zouden gaan doen: heel spannend! We gingen eerst skydiven: zo'n uniek gevoel! 
Het was alsof ik echt uit een vliegtuig sprong. Na een lekkere lunch gingen we naar de buitenactiviteiten en de weergoden 
waren ons goed gezind.

We gingen opnieuw de hoogte in voor een hoogteparcours, gevolgd door een hindernissenparcours. Onze begeleidster 
zorgde ervoor dat alles veilig verliep. Na een korte pauze mochten we ons klaarmaken voor een partijtje paintball. Ik 
voelde mij een stoere legervrouw en ging helemaal op in het spel. Van al deze activiteiten kregen we honger dus gingen we 
onze buikjes vullen bij Pizza Hut. Daar had ik eindelijk tijd om de cadeautjes van mijn vriendinnen open te maken. Wat een 
mooie dag om te delen met mijn familie en vriendinnen! Dankuwel!” - Camille

Felix mocht dieren verzorgen in
ZOO Planckendael
“Op een gewone zomerdag werd Felix opgepikt door drie lieve 
mensen van Make-A-Wish® en trok hij samen met mama en 
papa naar ZOO Planckendael. Wat hij er allemaal zou doen, 
was een verrassing. Zijn droom was om eens heel dicht bij de 
dieren te geraken. Felix werd met open armen en met veel 
warmte ontvangen. Hij trok van dier tot dier en daar was plots 
de begeesterde gids Vic. Hij nam Felix bij de hand en opende 
voor hem de poorten van de dierenhemel! Hij mocht achter de 
schermen de pinguïns en miereneters voederen, zijn geliefde 
giraffen op ooghoogte zien, veelkleurige parkieten op zijn 
hoofd houden en wel honderd keer op de paardenmolens 
gaan. Bij het buitengaan koos hij ook nog een paar dingen uit 
in de souvenirwinkel. Zijn brooddoosje van ZOO Planckendael 
neemt hij elke dag mee naar school! 

Hij beleefde een topdag waar hij nog vaak over begint te 
vertellen. Als mama en papa voelden we die dag ook regelmatig 
kriebeltjes van ontroering en dankbaarheid. Zo'n geschenk 
konden we hem zelf niet geven. We zijn daarom erg dankbaar 
dat de vele gedreven vrijwilligers van Make-A-Wish® en de 
medewerkers van de dierentuin dit wel konden en ook graag 
wilden waarmaken. Een zeer warme, oprechte dankjewel 
voor zoveel moois!” - mama van Felix

Tiebe feestt e erop los met zijn vrienden
“Tiebe wist heel goed wat hij wou: een groot feest met zijn vriendjes! Vroeg 
in de voormiddag startte het wensteam in de school met de voorbereidingen 
voor een topfeestje. Alles was aanwezig om er een superfeest van te maken: 
slingers en ballonnen, muziek, een bar, gocarts, steps en niet te vergeten 
een springkasteel. Ze konden ook vissen en hadden altijd prijs! 

Vlak na de middag werd het wensgezin thuis opgehaald en bij aankomst 
werd Tiebe toegejuicht door iedereen! Het feestvarken genoot met volle 
teugen. Hij had amper tijd om te eten omdat hij zo druk aan het spelen 
was. Nochtans waren er pannenkoeken, frietjes en ijsjes om van te 
smullen! Het werd een heerlijke dag voor het hele gezin! Of “het leukste 
feestje van de zomervakantie” zoals één van zijn vriendjes het noemde.” - 
wensteam van Tiebe

Florien droomde van een
Tomorrowland-feest
“Mijn wens was om een feest in Tomorrowland-stijl te 
hebben. De dag begon toen mijn familie en ik werden 
opgehaald met een scooter. We maakten een supermooie 
tocht naar een onbekende bestemming. Toen we een 
parking opreden, had ik al vlug door dat we iets gingen 
doen met winkelen. Ik kreeg gelijk: Make-A-Wish® had 
geregeld dat ik een hele outfi t mocht kiezen bij JBC. Toen 
ik mijn outfi t aanhad, kwam er een vrouw aan om mijn 
make-up te doen! Daar was ik superblij mee! Iets later 
vertrokken we weer met de scooter, ditmaal naar het 
grote feest. Ik had zoveel stress. Bij aankomst zagen we 
ontzettend veel mensen. De dj’s waren super en het eten 
was ook lekker. Ik ben niet van de dansvloer geweest. Na 
een hele avond dansen, kon ik amper nog op mijn voeten 
staan. Dit was de beste avond van mijn hele leven en ik 
zal het nooit vergeten! Ik wil jullie heel erg bedanken 
om deze droom waar te maken!” - Florien

Estelle genoot van een verwendag
met haar vriendinnen
“Wat een geweldige dag! De roze limo bracht ons de hele dag naar 
superleuke dingen. We stonden in het middelpunt van de belangstelling. 
Iedereen op straat keek naar ons! Na het kiezen van een mooie outfi t 
en nieuwe schoenen kwam mijn hoogtepunt: eindelijk zag ik mijn 
vriendinnetjes terug. Samen hebben we juwelen gemaakt, werden we 
mooi gemaakt met make-up en kregen we een fotoshoot. De roze limo 
mag ons elke dag naar zo’n leuke dingen brengen!” - Estelle
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NAM U AL
EEN KIJKJE OP

ONZE WEBSHOP?

www.makeawish.be

04 APRIL 2020 - 10.00 u tot 18.00 u
@WALIBI

Meer info vanaf januari 2020: www.makeawish.be 

Schrijf je nog snel in als vriend of sympathisant!

Help mee
wensen

vervullen
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Fundraising

Scan for Change Payconiq by Bancontact
Met Scan for Change wou Payconiq by Bancontact - de mobiele 
betaalapp - het makkelijker maken om goede doelen in België te 
steunen door middel van kleine bedragen. Want met twee euro 
geef je veel meer dan alleen geld. Je brengt erkenning, hoop en 
steun voor de vele mensen en dieren voor wie de hulp van deze 
goede doelen onmisbaar is. Er was keuze uit verschillende goede 
doelen. Met een opbrengst van € 2.091,21 voor Make-A-Wish®

Belgium was het een groot succes. Bedankt!

DBG Run for Make-A-Wish®

Op 20 december 2019 liepen 70 Don-
Bosco spelers mee met de Warmathon 
te Gent. Elke speler liet zich sponsoren 
voor de vele gelopen kilometers. Hiermee 
werd het schitterende bedrag van                                                
€ 1.115,74 ingezameld. Dit werd integraal 
geschonken aan Make-A-Wish®. Dank je 
wel, handbalclub Don Bosco Gent! 

Lights on Trucks Zulte
De organisatoren van Lights on Trucks 
liggen ons nauw aan het hart. Sinds 2009 
organiseren Christian en Norida elk jaar 
een actie voor Make-A-Wish®. De Lights on 
Trucks show was dit jaar opnieuw een groot 
succes! In deze indrukwekkende wedstrijd 
wint de vrachtwagen met de mooiste en 
leukste verlichting. Dat bracht maar liefst       
€ 3.450 op voor ons. Bedankt aan iedereen 
die dit mogelijk maakte!

Rocktober Beveren
In oktober organiseerden Sofi e en de andere bandleden 
van FAB Fusion een concert in Beveren: Rocktober. Na 
een woordje uitleg van onze vrijwilliger Marc ging het 
rockconcert van start. Het werd een geweldige avond 
voor de Oost-Vlaamse fans van het betere gitaarwerk! Al 
dat gitaargeweld bracht ook geld op voor mooie wensen. 
Met een fantastische opbrengst van € 3.425 kunnen we 
weer heel wat mooie wensen vervullen. Dank u wel aan 
Sofi e, FAB Fusion en alle aanwezigen! Keep on rocking! 

Kerstballenverkoop Brussels 
Airport
In de eindejaarsperiode organiseerde 
Brussels Airport samen met Lagardère 
Travel Retail Belgium opnieuw een 
kerstballenverkoop ten voordele van 
Make-A-Wish®. De passagiers waren 
ook dit jaar zeer gul. De actie bracht niet 
minder dan € 12.000 op! Heel erg bedankt 
voor jullie fantastische inzet!

De Warmste Week 2019
Ook dit jaar toonde de Vlaming massaal zijn groot hart voor De 
Warmste Week. Met maar liefst 157 acties ten voordele van Make-
A-Wish® was dit weer een mooie editie. Er werd een gitaar geveild, 
een boomhut verloot, gequizd, gebarbecued, gezongen, geracet, 
gerecycleerd en zelfs gereanimeerd voor ons. En er werd gegeten, 
veel gegeten! Hutsepot, pannenkoeken, smoskes, hotdogs, 
croques, cupcakes, wafels, pepernoten en zoveel meer werden 
verorberd voor het goede doel. Bedankt aan alle actievoerders, 
vrijwilligers, helpende handen, sympathisanten, kortom iedereen 
die dit op de één of andere manier heeft gesteund. Zonder jullie 
was er geen Warmste Week. Dank je wel om uit meer dan 2000 
goede doelen te kiezen voor ons!
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30 jaar Sportcenter ’t Broeksken
Sportcenter ’t Broeksken in Moerzeke gaf voor zijn 30-jarig 
bestaan een feest om iedereen te bedanken. Hieraan 
koppelden ze een donatie voor Make-A-Wish® Belgium-
Vlaanderen. Tijdens de officiële chequeoverhandiging waren 
ze bijzonder fier om een bedrag te doneren van € 3.225. Onze 
dank gaat uit naar de initiatiefnemers, de vele sponsors en 
iedereen die dit mee mogelijk gemaakt heeft. We wensen hen 
heel veel succes de komende jaren!

Immo Vivo op kerstmarkt van 
Edegem
Immo Vivo zamelde op de kerstmarkt van 
Edegem niet minder dan € 1.500 in ten 
voordele van Make-A-Wish® Belgium-
Vlaanderen. Bedankt voor jullie steun! 

Run 4 MAW
Eind september liep Glenn de halve 
Marathon des Sables in Fuerteventura 
en hij liet zich hiervoor sponsoren. Hij 
overhandigde supertrots een cheque ter 
waarde van € 1.522 aan Make-A-Wish® 
Belgium-Vlaanderen. Hij is trouwens ook 
één van de organisatoren van Fire For Life. 
Heel erg bedankt voor deze sportieve actie, 
Glenn!

Miss De Luxe 2020
Tijdens de negende editie van Miss De 
Luxe mochten we weer een mooie cheque 
van € 4.773,60 in ontvangst nemen. 
We willen graag de organisatoren, het 
hele team, de sponsors en alle finalistes 
bedanken voor hun enorme inzet voor 
Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen. Dank 
voor het blijvend vertrouwen in onze 
vrijwilligersorganisatie, maar vooral ook 
voor jullie enthousiasme en gedrevenheid. 
Uiteraard een dikke proficiat voor de 
nieuwe Miss De Luxe en haar eredames!

Sponsortocht Vrije 
Basisschool De Vlieger
De kinderen van Vrije Basisschool De 
Vlieger doen elk jaar een sponsortocht. Het 
ene jaar is dit ten voordele van Plan België, 
het andere jaar kiezen ze een ander goed 
doel. Dit jaar kozen ze voor Make-A-Wish®. 
Op 6 november trotseerden ze regen en 
wind om geld in te zamelen. Onderweg 
sprongen ze even binnen in ons kantoor. 
Ze stapten uiteindelijk € 1.654 bij elkaar. 
Bedankt aan alle lieve stappers en hun 
leerkrachten!

Kersthuis familie Hoefkens 
Meer
Voor het elfde jaar op rij toverden André 
en Nancy uit Meer hun huis weer om 
tot kersthuis. Eén groot kerstdecor met 
meer dan 240 decoratiestukken om je 
helemaal in de kerststemming te brengen. 
Bezoekers konden een vrije gift doen voor 
Make-A-Wish®, wat het mooie bedrag van 
€ 521,40 opleverde. Dank u wel, André en 
Nancy!



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 SALMA
Quick Schoten

Kinepolis Antwerpen

De Garaasj

Verkoop koekjes Noor, Fenna, 
Astrid en Floor Antwerpen

Grote Prijs Jan Zagers 
Brasschaat

Koetsenverhuur Foubert

Wensteam: 
Nadine, Annie & Lotte

WENS IMOH
De Flippers Galmaarden

Martine Vanderheyden 
Herent

Bonga Bonga vzw Rotselaar

Media Markt Sint-Pieters-
Leeuw

Dirk Verstringe

Maxime Standaert

Arnout Standaert

Delfi en D’Hondt fotografe

Claire van Tichelen

Phlippo Productions Lier

Wensteam: 
Isabelle, Charlotte & Florent

WENS JASPER J.
Concert Niels Destadsbader 
Zele

Diego Trivier Vedettenparade

Karton for Life DS Smith 
Buggenhout/Gent

Wensteam: 
Bettie, Nadine & Wendy

WENS JELLE
One Bill Global Evere

Concert Niels Destadsbader 
Zele

An Van Heule Merendree

Ketnetkoekenbak KOHa 
Katholiek Onderwijs Hamme

Lions Waasmunster Scaldiana

Wensteam: 
Bettie, Davy & Nele

WENS CLAUDIA
Fam. Merckx-Meeus 
Ruisbroek 

Procter & Gamble 
Grimbergen

GO! Basisschool Boom Park

Cantus for Life Scouts 
Hellegat Niel

Wensteam: 
Nadine, Anke & Chloé

WENS THORBEN
Gesubsidieerde Vrije 
Basisschool De Knipoog Olen

Roomijs - Catering De 
Beeltjes Westerlo

Procter & Gamble 
Grimbergen

Ann Lambrechts Heist-op-
den-Berg

Heist Loopt Warm Heist-op-
den-Berg

Wensteam: 
Frank, Danielle & Eveline

WENS AMELIE
Pairi Daiza

Taxi Marc & Nidia Eernegem

Concert Christoff 2019 
Izegem

Wensteam: 
Ann, Greta & Christel

WENS NOE
Openluchtschool Sint-
Ludgardis Schoten

The Next Big Thing Westmalle 
- Callista Klerks

C. Steinweg Belgium nv 
Antwerpen

Wensteam: 
Valérie, Andreas & Hilde

WENS JASPER D
Nausicaá

Lutgarde Nijs Sint-Truiden

Denise & Jozef Sint-Truiden

Gala-avond Poort 82 

Maasmechelen

Wensteam: 
Denise, Liliane & Veroni

WENS CHARLINE
Neckermann

Sheraton Brussels Airport 
Hotel

Artex Fashion

Hart van hout Oostende

De warmste Held Isolteam 

Cakebak en 
vriendschapsbandjes-verkoop 
Leefschool De Vlieger 
Oostende

Verkoop van truffels en 
chocolademousse Hanne 
Mores 

Wensteam: 

Greta & Martial

WENS NOOMI
Quiz Davy Matthys Malle

Warmste VGB-dag VG 
Biermans nv Turnhout

Pairi Daiza

Ellen Bertels Geel

B&B Molen ter Walle 
Geraardsbergen

Frituur Kroki Geraardsbergen

Wensteam: 
Chloé & Ilse

WENS HALIMA
WEBA Gent

MAKRO Eke

Safl o Evergem

Gardenas Dendermonde

Lions Club Aalst

Deelname Dodentocht Bruno 
Meersman Temse

Concert Niels Destadsbader 
Zele

Wensteam: 
Bettie, Davy & Nadine

WENS SARAH
Global Travel Oostende

Airport Business Sint-Niklaas

MIATA Fusion Make-A-Wish®

tour

giften voor verjaardag van 
Marie-Anne De Nil Balegem

‘t Schrijverke Temse For Life

Ontbijt van de Burgemeester 
Hamme

2e graad Technisch Instituut 
Sint-Carolus Sint-Niklaas

Minionderneming Sint-Jozef-
Klein-Seminarie Sint-Niklaas

MOB Verzekeringen CM 
Vlaanderen

Bake-A-Wish-actie Els Poppe

De vrijwillige vrienden Aalst

Ontwerp en verkoop 
wintersokken Bo Van 
Nederkassel

Wensteam: 
Davy, Vanessa & Ann
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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: Ilse Sas

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


