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Voorwoord
Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. In ons
geval: spijtig genoeg geen wensen meer vervullen. Er stonden veel
leuke wensen op de planning tot corona roet in het eten gooide. De
afgelopen 30 jaar hebben we altijd onze missie kunnen vervullen:
onze wenskinderen de dag van hun leven geven om hun zorgen
even te vergeten en zich opnieuw op te laden voor de strijd tegen
hun ziekte. Onze vrijwilligers zijn er dan ook het hart van in dat ze
dit nu niet mogen organiseren en zelfs niet op bezoek mogen bij
de wensgezinnen die ze zo koesteren. Het spijtige gevolg hiervan
is dat we dus geen wensen hebben kunnen vervullen en we geen
zomereditie zullen uitgeven van onze Wenskrant waarvoor
onze verontschuldigingen. Gelukkig konden we via de moderne
technieken contact blijven onderhouden met onze wenskinderen
om hen boodschappen van hoop te geven!
Ondertussen gaan de coronacijfers de goede richting uit dankzij alle
inspanningen van iedereen. Heel voorzichtig beginnen we bij MakeA-Wish te dromen van de dag dat de wereld daarbuiten opnieuw
veilig is en we weer voor magie mogen zorgen in een kinderleven:
maandenlang met het wensteam toewerken naar die ene dag
waarop al hun inspanningen samenkomen en het wenskind een hele
dag loopt te stralen.
Voor veel van onze wenskinderen is de lockdown het normale leven.
Omwille van besmettingsgevaar leven zij al dan niet met het hele
gezin maandenlang in quarantaine. Tot die verlossende woorden
van de dokter komen en ze eindelijk weer met hun vriendjes mogen
spelen. Geregeld spraken wensouders me daarover aan toen ik
hen opbelde. Eindelijk weet iedereen nu ook eens hoe het voelt om
afgesloten te zijn van de mensen van wie je zo houdt. Iets om over
na te denken
Laten we met z'n allen duimen dat de toestand gunstig evolueert en
we binnenkort weer kunnen doen wat we het liefste doen: wensen
vervullen voor onze levensbedreigend zieke kinderen. Voor nu wens
ik u veel plezier met het lezen van onze nieuwste Wenskrant. Dat ze
u evenzeer mag verwarmen als de knuffel van een dierbare.
Hartelijke groet,
Hilde Vander Stichele
Algemeen Coördinator

Mijn grootste
wens ...

Wensteam: Karin, Christine & Liticia
Met dank aan: Stadsbestuur Dendermonde, Brick
Event, Verkoop van zelfgemaakte juweeltjes Mila Van
Damme uit Ertvelde, One Bill Global Evere, 3e CM
quiz Waas en Dender Sint-Niklaas

Eron droomde van een LEGO®-winkel
“Wow, super, tof, cool. Er zijn te weinig woorden om mijn wensdag te omschrijven. Op een zondagochtend kwamen ze ons
ophalen. Spannend! Na een uurtje kwamen we aan op het Brick Event: mijn eerste keer op een LEGO®-beurs. Binnen kreeg ik
twee dozen LEGO® Creator, net wat ik nog wou. Dan mocht ik mijn favorieten uitkiezen. Eerst heb ik alles goed bekeken en dan
ben ik erin gevlogen. Ik heb ook mijn naam op een mannetje laten zetten. Daarna reden we zogezegd terug naar huis, maar de
mensen van Make-A-Wish® hadden in Dendermonde een tentoonstelling gemaakt voor mij en ik mocht het lint doorknippen om
ze te openen. Er was veel volk: familie, vrienden, juffen en zelfs journalisten. Het Laatste Nieuws bracht een groot artikel over
mij: echt superleuk! Nu ben ik ook een beetje beroemd. Er stond veel lekkers op tafel en nog een laatste verrassing: het grote
kasteel van Harry Potter dat ik heel graag wou. Het was een superleuke dag! Dank je wel.” - Eron

Emma wou haar eigen
LEGO® Friends huis
“Onze dochter is gek op alles wat met
LEGO® Friends te maken heeft. Na lang
wachten zou ze kunnen starten met het
bouwen van haar eigen huis in LEGO®
Friends-stijl. De dag begon met een
bezoekje aan haar peter. Zo konden haar
wensfeeën ons huis klaarmaken voor
Emma’s feestje. Om 15u was het zover.
Iedereen was nieuwsgierig! We startten
met een drankje en een zalige LEGO®taart, waarna ze enkele opdrachten tot
een goed einde moest brengen. Hiermee
kon Emma bewijzen dat ze een echte
LEGO® Friends-experte is. Poepsimpel
voor haar! Na de laatste opdracht kreeg
ze haar huis. Emma was dolgelukkig!
Ze kon niet direct beginnen bouwen want eerst was er nog een feeënfeestmaal. Haar favorieten waren speciaal voor Emma op
een LEGO® Friends-schotel uitgestald. Ze kon eten én spelen tegelijk. Opnieuw een dolgelukkige Emma! Dank je wel voor deze
geslaagde namiddag en avond. Emma heeft ervan genoten. En als zij geniet, geniet de rest mee!” - ouders van Emma
Wensteam: Hilde, Liticia & Ilse
Met dank aan: Lions Club Waasmunster Scaldiana, Sportcenter ´t Broeksken Moerzeke, Delphine van Piñataart Lokeren,
Els Poppe, Dirk Denoyelle, Amazings bvba Antwerpen, Geert van Baskerville Kontich, Jaco van der Molen
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Een nieuwe, trendy kamer voor Hanne
“Mijn allerliefste wens was een gloednieuwe kamer in etnische
stijl met een hangstoel en dubbelbed. Vooraf mocht ik bij
Sleeplife® mijn bed helemaal zelf samenstellen. Op mijn wensdag
ging ik met een wensfee en mijn vriendinnen op stap. Terwijl de
rest van het wensteam aan mijn kamer bezig was, gingen wij
naar De Banier voor een workshop. Terug thuis stonden mijn
mama en zus ons op te wachten met het wensteam. Toen ik mijn
kamer binnenkwam, kon ik het niet geloven. Ik vond mijn kamer
echt een droom en had me niet kunnen voorstellen dat het
resultaat zo mooi zou zijn. Een hangstoel, een schapenvelletje,
foto’s aan de muur, een schminktafel en mijn mooie nieuwe
bed. Geweldig! Mijn bed ligt megagoed en ik heb er al zalig in
geslapen. Mijn stoel is ook echt megaleuk en zit supergoed.
Mijn make-uptafel en -spiegel zal ik vaak gebruiken. Ik ben
heel dankbaar aan iedereen om mijn wens te doen uitkomen.”
- Hanne
Wensteam: Jessie, Amy & Charlotte
Met dank aan: Sleeplife® Leuven, De Banier Borgerhout, Diversey Belgium
Kampenhout en Gent, Laborama, KBC AM, Waasland Shopping Center

Suzy droomde van haar eigen jazzcontrabas
“Ik werd wakker met kriebels in mijn buik. Ik wist niet wat
me te wachten stond. De auto was om de hoek geparkeerd.
Oh my God: nooit gedacht dat ik in een limousine naar
Antwerpen zou rijden! We hebben koffiekoekjes gegeten en
onderweg iets gedronken. We kwamen aan bij een winkel
vol snaarinstrumenten. Hier stonden veel contrabassen. Ze
hadden er vijf klaargemaakt om te kijken welke ik het liefste
had. De derde was gewoonweg prachtig: de klank, de kleur.
Een droomcontrabas! Ik mocht daarna in hun atelier gaan
kijken en heb er al mijn vragen kunnen stellen. Daarna
zijn we een heerlijke pizza gaan eten. Intussen konden de
mensen van Pro Arte mijn contrabas klaarmaken. Mijn
nieuwe contrabas kreeg de beste plaats in de limousine
en onderweg stopten we even voor een heerlijke koffie.
Thuis heb ik direct mijn contrabas uitgepakt. Ik kon het
nog steeds niet geloven: mijn eigen jazz-contrabas.
Heel erg bedankt!” - Suzy

Wensteam: Myriam, Christel & Veronique
Met dank aan: Pro Arte Antwerpen, Limodeluxe, Kiwanis Oostende
Noordzee, Jan Ollevier uit Knokke-Heist, Snoepjesverkoop Emma
Degryse Roeselare, Kerstkaarten Buromac/Tadaaz
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Zoran wenste een gamecomputer
“ ’s Middags werd ik opgehaald door mijn wensteam. Ik had
er zin in! Na een etentje in één van mijn lievelingsrestaurants
vertrokken we weer. Plots zag mijn plusbroer een helikopter.
Hij zei om te lachen: “Oh nee, stel je voor dat we daar in gaan!”
Ik sloeg een beetje in paniek. Wat verder stopten we aan een
vliegveld. Ik begon te huilen. Niet dat ik niet wou, maar ik had
nog nooit gevlogen en had dit totaal niet verwacht.
Mama en pluspapa hebben me een beetje gekalmeerd en ik
kreeg een rondleiding. Ik mocht het vliegtuigje zien van de
piloot. Ik werd nieuwsgierig. Eenmaal in de lucht had ik de
tijd van mijn leven. Het was geweldig! Ik vloog boven ons
huis en dat van oma en opa. Ik wou er niet meer uit! Daarna
terug naar huis waar al mijn geliefden op me wachtten
met cadeautjes. En mijn ultieme wens stond klaar op mijn
nieuwe kamer: mijn gamecomputer! Wat is hij mooi: ik
ben zo blij. Bedankt!” - Zoran
Wensteam: Mieke, Johan, Chris & Lizette
Met dank aan: Bloembinderij Het Sfeerhuys Meeuwen, Bakkerij Damen-Reumers
Opglabbeek, Slagerij Aendekerk Opglabbeek, Casters Pro Oudsbergen, Taxi Hendriks
Lommel, Intema Engineering Houthalen, La Posta Trattoria Genk, Albert Heijn België,
Fruitsnacks bvba Wijer, Studio Maas Dilsen-Stokkem, Poort 82 Maasmechelen,
Bikers Tongerlo Bree

Evelyne wenste een feestje op
unieke locatie
“Ik was een beetje nerveus. Mijn ouders, broer
en vriendinnen kenden enkel het thema.
Gelukkig was het snel middag en gingen we
shoppen bij JBC. Zo wist ik ineens het thema:
black & red. Daarna kwamen ze mij ophalen in
mijn droomwagen: een MINI Cooper. Ik werd
geblinddoekt, dus wist van niets. Plots mocht
ik uitstappen en werd ik begeleid naar het
Atomium! Al mijn vrienden verwelkomden mij
met luid getoeter en we gingen met zijn allen
naar een bol. Daar was er lekkere pizza en een
live bandje. Wat hebben die goed gespeeld!
Mijn vrienden en ik hebben de hele tijd gedanst,
gezongen en ons supergoed geamuseerd.
Nadien waren er nog twee dj’s en een snoeptafel! Er was zoveel snoep dat iedereen nog een zakje mee naar huis kon nemen.
Moe en erg voldaan reden we naar huis. Lang hebben we niet meer gepraat want we hadden alles gegeven. Een avond om nooit
te vergeten. Bedankt, Make-A-Wish®!” - Evelyne
Wensteam: Kaat, Amy & Isabelle
Met dank aan: fotostand.be Oud-Heverlee, Atomium, Suzanne Bonaguidi Duffel, Skydive Antwerp Hoevenen, Florent Standaert Dilbeek, BMW Group Belux, JBC
Meise, Classic Design Rental bvba, Pieter Boeckx uit Langdorp, Anouk Delbaere inzamelactie ter nagedachtenis van Maria Laura Delbaere, Rockvillage Haacht,
Waasland Shopping, Clayhunters Meldert vzw
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Een gamecomputer met racestoel voor
racepiloot Owen
“Ik had de dagen afgeteld tot mijn wensdag en de zenuwen
speelden me parten, maar ik kon mijn geluk niet op
toen mijn wensteam eindelijk arriveerde. Terwijl twee
stoere mannen alles in gereedheid brachten, zorgden
de wensfeetjes voor wat afleiding. Toen het moment
van de inhuldiging was aangebroken, kon ik het bijna
niet geloven. Het was mooier en impressionanter dan
ik ooit had durven dromen. Mijn eigen gamecomputer
Wensteam: Linda, Nele & Françoise
met racestoel en alles erop en eraan. Mama en ik zullen
Met dank aan: Slagerij Torino Sint-Niklaas, UGX Shop, Alternate België, Utomik, Alex
deze dag nooit meer vergeten. Het was een unicum
en Edward, Copaco Belgium nv Erembodegem, Liesbet Crauwels uit Stekene, Kristof
en ik geniet er elke dag van. Echt top! Dankuwel aan
Callaert uit Berlare, Onze-Lieve-Vrouwcollege Zottegem Campus Grotenberge, 3e CM
iedereen die dit mogelijk maakte.” - Owen
quiz Waas en Dender Sint-Niklaas, vdk bank

De allernieuwste iPhone voor Ranya
“Het was een heel leuke dag! Mijn wensfeeën stonden ‘s morgens onverwacht
aan de deur. Ik mocht in de auto stappen naar een onbekende bestemming.
Echt spannend! We stopten aan Bobbejaanland. Wat was ik blij! We zijn in
vele attracties geweest en hebben lekker gegeten. Na een plezante tijd in het
Halloweenpark zijn we bij McDonald’s lekker gaan eten. Dan gingen we naar
huis voor nog een verrassing. Ons huis was helemaal versierd en een wensfee
stond ons op te wachten met een overheerlijke taart. Ik kreeg een groot pak en ik
schrok toen ik het openmaakte. Mijn eigen iPhone en nog wel de allernieuwste
iPhone 11! Op dat moment wist ik niet wat ik moest zeggen. Zoveel emoties!
Het was één van mijn beste dagen ooit. Bedankt!” - Ranya
Wensteam: Winnie, Lizette & Kathleen
Met dank aan: Bakkerij Damen-Reumers Opglabbeek, Bobbejaanland Lichtaart, Apple, McDonald’s
Houthalen-Helchteren, studentenactie Spectrumcollege Campus Beringen, Motortreffen HDC
Lommel, Gust en Mia Mertens-Driesen uit Bree, Roy en Dorine Dries-Kuijken uit Lommel, vzw Rust
Roest Heuvel Lommel

Kirsten verzorgde alpaca’s terwijl haar slaapkamer
werd vernieuwd
“Kirstens grootste wens was een nieuwe slaapkamer met een hoogslaper.
We werden ontvoerd naar de grootste alpacaboerderij van de Benelux. Daar
kregen we veel uitleg over alpaca’s en deden we boerenspelletjes. De vacht
van de alpaca’s is zo zacht, ze zijn grappig en nieuwsgierig. Ook de veulentjes
waren superschattig! Alles was goed geregeld, met nog een lekkere lunch.
Aan het eind van de dag kreeg Kirsten haar diploma voor alpacaboer.
Geweldig! Als afsluiter mocht ze nog een souvenir uitkiezen. Daarna
vertrokken we weer naar huis.
Ze was toch wat zenuwachtig en nieuwsgierig! Thuis hadden ze de hele
dag getimmerd en haar slaapkamer mooi gedecoreerd. Het resultaat was
verbluffend! Haar slaapkamer is niet zo groot dus door omhoog te gaan,
wonnen ze ruimte voor een gezellig zithoekje. Alles ingericht in het junglethema met Kirsten haar favoriete kleuren. Ze vloog Nadine om de hals!
Er zijn geen woorden voor. Het was een dag met een gouden randje die
Kirsten haar hele leven zal bijblijven!” - mama van Kirsten
Wensteam: Marleen, Nadine & Martine
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Met dank aan: Maisons du Monde, Alpacaboerderij Bocholt, Philip Cantillon
van Maatwerk Jumas Antwerpen, Vrije Basisschool De Linde Kalmthout, Tonnie
Hanssens uit Kapellen, fam. Custers-Laurensse uit Brasschaat

Victor ging de dinosaurussen
bezoeken in Dinoland
“Op vrijdag konden we niet wachten om
na school te vertrekken naar Nederland.
Het was al laat toen we in het hotel
arriveerden, maar we hebben zalig
geslapen in het grote bed. Na een
heerlijk ontbijt vertrokken we naar
Dinoland. We zagen de grote dinosaurussen al van ver. We werden heel goed
ontvangen in het park, kregen een goodiebag en toen kon ons avontuur beginnen.
In het park vonden we het heel leuk: we konden op een levensgrote dino zitten
en er waren zoveel verschillende soorten. We hebben zelf een dino gemaakt uit
Wensteam: Mieke, Marc & Ann
klei, een laagteparcours afgelegd en gereden met de skelter. Er was ook een grote
binnenspeeltuin waar we konden klimmen en glijden. Toen we moe waren, gingen
Met dank aan: Dinoland Zwolle,
we wat rusten in het hotel. ‘s Avonds gingen we eten in een gezellig restaurantje.
Hotel Lumen Zwolle, De Beren Zwolle, Carole van
Steenbrugge uit Kluisbergen, Victaulic Europe Nazareth,
We hadden een fantastische dag in Dinoland! Bedankt!” - mama van Victor
Light on Trucks Zulte

Fenna droomde van een overnachting in de Efteling
“Op een vrijdag was het zover. Fenna vertrok samen met haar ouders en haar beste
vriendin Lente naar de Efteling. Fenna en Lente waren onder de indruk van hun kamer in de
Wonderwatersuite. Spullen wegzetten en naar het park! Er was nog niet veel volk dus ze
konden al veel attracties doen. Na het avondeten in het hotel werden de vriendinnen aan
het onthaal verwacht. Daar vertelde Klaas Vaak een slaapverhaaltje. In de kamer genoten
de meisjes nog van een heerlijk bubbelbad.
Na een uitgebreid ontbijt trok het gezelschap op zaterdag opnieuw naar het Efteling
Park. Daar was er een verrassing: nog twee vriendinnen. Zo kon ze met haar drie beste
vriendinnetjes een fantastische dag beleven. Ze hadden de tijd van hun leven. Van de ene
attractie in de andere! Ze hadden geen schrik, zelfs niet van de spannende attracties
zoals de Baron en de Python. Ze genoten ook van de Winter Efteling. Als afsluiter keken
ze naar de slotshow met de waterfonteinen en mochten ze een souvenir uitkiezen. Moe
maar voldaan keerden ze terug naar huis met een rugzak vol mooie herinneringen.” wensteam van Fenna
Wensteam: Davy, Femke & Liticia
Met dank aan: M4L19 Karaoke for Life Dendermonde,
De vrijwillige vrienden Aalst, fam. Philips-Arys uit Aalst

Sacha ging naar Stuntsteppark Adrenaline Alley
“Hallo, mijn naam is Sacha. Dankzij mijn wensteam ben ik naar Corby mogen gaan. Ik
heb daar heel veel verrassingen gekregen en ook mooie kleding mogen kiezen uit de
shop. Mandy en Paul van Adrenaline Alley hebben mij de hele dag van ‘s morgens
tot ‘s avonds in de belangstelling gezet. We hebben er lekker gegeten. En ik heb
mijn favoriete stepper Claudius Vertesi ontmoet. Ik ben naar daar gegaan met één
step en ik ben naar huis gegaan met vier steppen. Twee daarvan heb ik gekregen
van Claudius. Er waren ook echte bloggers speciaal voor mij en ze hebben me de
hele dag gefilmd. Als corona voorbij is in september dan ga ik met mijn mama en
David zeker terug. Er is dan een grote stepcompetitiewedstrijd met steppers van
over de hele wereld. Dit had ik nooit kunnen meemaken zonder jullie. Dank u!”
- Sacha
Wensteam: Olivier & Christiane
Met dank aan: VC Services België bvba, Jokri’s Lanaken, Kaartdag Nadine Abrahams uit Genk,
Markant Beringen, GTI Garden Trade International Bilzen, Xavier Maassen van ESGE Racing
Promo vzw Lanaken
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Magische

Milou wou alle
Disneyprinsessen knuffelen

Wensteam: Linda, Françoise & Marc
Met dank aan: Disneyland® Parijs, Lions Club
Waasmunster Scaldiana, Actie wenstruitjes
Stekene, Twiepuntnul bv Sint-Martens-Latem,
DBG Run for Make-A-Wish®

momenten in

“Milou wou graag alle Disneyprinsessen zien
en dan vooral Anna en Elsa. Ze was ook heel
benieuwd naar de andere Disneyfiguren.
Wekenlang telde ze af naar haar trip. Eens
aangekomen, gingen we eerst naar ons
hotel. Onze kamer was supermooi! Onze
driedaagse in dit sprookjesland kon van start gaan. We begonnen de dag goed met een
zoektocht naar Milous favoriete prinsessen. Met haar droompasje moest ze nergens
wachten en was iedereen extra lief voor ons. Het was ook geen enkel probleem om
een attractie een paar keer na elkaar te doen. Geweldig om te zien hoe ze glunderde
en genoot, net als haar broer. We hebben veel prinsessen gezien en Milou heeft
zelfs een meet and greet gehad met prinses Ariël. Als afsluiter genoten we van de
prachtige Disneyparade. Het waren intense maar mooie dagen. De vele knuffels
van de prinsessen en de andere Disneyfiguren zullen haar voor altijd bijblijven. Het
eerste wat ze vroeg toen ze thuiskwam, was wanneer we teruggaan. Wij danken
het fantastische wensteam!”- mama van Milou

Emma genoot van de magie in Disneyland®
“Bedankt voor alles: het was fantastisch! Het hele gezin heeft er enorm van genoten.
Zoveel glans in Emma’s ogen zullen we nooit vergeten. Haar favoriete attractie was
zeker It’s A Small World. Ze wilde drie keer teruggaan. Emma vond het ook leuk om
de Disneyfiguren te ontmoeten, vooral de prinsessen en Minnie. Na een moeilijk
jaar waren de drie dagen in Disneyland® onze welverdiende vakantie. Zonder
stress, gewoon genieten. Bedankt, Make-A-Wish®!” - mama van Emma
Wensteam: Stefaan, Kristof & Isabelle
Met dank aan: Disneyland® Parijs, Dirk De Cnijf van Taxi Gerard Wilsele, vzw Bonga Bonga Werchter,
Pascal Wernaers uit Tienen, Marc Vandervesse uit Tienen

Margaux ontmoette Donald Duck
“Margauxs slaapkamer thuis staat helemaal in het
teken van Mickey Mouse. Het was voor haar dan
ook een droom die werkelijkheid werd toen ze met
haar familie naar Disneyland® mocht. Haar ogen
fonkelden bij alle ontmoetingen met haar favoriete
Disneyfiguren, maar het was Donald Duck die een
speciaal plaatsje in haar hart veroverde. Het was
liefde op het eerste gezicht!” - ouders van Margaux
Wensteam: Kaat & Sara
Met dank aan: Disneyland® Parijs, vzw Kanjers van Vrouwen
Wolvertem, De Grute Plattoo Vossem
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Pauline testte alle attracties uit
in Disneyland®
“Eindelijk was het zover. Na weken aftellen,
namen we de TGV naar Disneyland® Parijs.
Eenmaal aangekomen, gingen we naar ons
hotel. We kregen een ruime kamer met
zicht op het meer. Pauline was helemaal in
de wolken toen ze een knuffel van Pluto op
haar bed zag liggen. Vlug even opfrissen
en dan naar het park. Vooraf had Pauline
al uitgestippeld welke attracties ze wou
doen. Ratatouille was zo leuk! We moesten
nergens wachten: een verademing voor onze
ongeduldige dochter. Trots toonde ze aan
elke Disneyfiguur haar badge. In een boekje
hield ze alle handtekeningen bij. Ook de vele attracties vond Pauline super. Zondagochtend genoten we van een ontbijt met
de Disneyfiguren. Pauline had bijna geen tijd om te eten: ze wou op de foto met hen allemaal. ’s Avonds genoten we volop van
de schitterende lichtshow en het vuurwerk bij het kasteel. Het was fantastisch: telkens opnieuw een lach op het gezicht van
Pauline. Een hele dikke merci aan Make-A-Wish®. We beleefden een buitengewoon weekend in Disneyland®, zonder zorgen. We
genieten nog steeds na.” - mama van Pauline
Wensteam: Nele & Martial
Met dank aan: Disneyland® Parijs, VBS Lyceum Heilige Familie Ieper, TVH Waregem

Seppe had een bijzondere ontmoeting met Daisy
Duck
“Op een vrijdagochtend vertrokken we met de trein naar Disneyland®
Parijs. “Wat is een wc trein?” vroeg Seppe. Hij had dat in het station
horen omroepen, maar hij bedoelde natuurlijk “IC-trein”. Rond de middag
kwamen we aan in ons hotel. Seppe stond te trappelen van ongeduld en
kon in het park met moeite kiezen wat eerst te doen. Met zijn speciale
pas moesten we bijna nergens aanschuiven. Daardoor konden we veel
attracties doen op korte tijd. Ineens was het vrij laat: de stoet was zelfs
al voorbij. De lichtshow wilden we toch echt niet missen. Seppe volgde
geboeid vanop een paar sterke schouders. Daarna gingen we iets eten
en naar ons hotel voor wat welverdiende rust. De volgende ochtend
was er ontbijt met de Disneyfiguren. Seppe werd verwelkomd door
Daisy Duck. Liefde op het eerste gezicht! Al snel stonden ook Mickey
Mouse, Teigetje, Iejoor en Knorretje aan onze tafel. Een drukke dag
met als afsluiter de Disneyparade. Op onze laatste dag genoten we
een laatste keer van de attracties. Daarna hebben we spaghetti
gegeten in het restaurant van Lady en de Vagebond. Het was
een geweldige belevenis! Een weekend om nooit meer te
vergeten.” - ouders van Seppe

Wensteam: Ellen, Eline & Nadine
Met dank aan: Disneyland® Parijs, Antwerpse Provinciale Taxi Unie,
Ijskrabbers for Life Alternate België, Basisschool Boom Park, Kerstmarkt
Chiro Aartselaar
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Mijn
Dreamdate
Wensteam: Jade, Danielle, Chloé,
Ilse & Eva
Met dank aan: Emilie Van De
Kerckhove uit Vremde, Ctac
Belgium, Het Balanske TieltWinge, Plopsa Indoor Hasselt,
Party Ride Kontich

Viktor maakte kennis met Bumba, Bumbalu en Nanadu
“Toen we met de limousine voor de deur stonden, schrok Viktor een beetje. Wat een auto! Eenmaal in de auto was hij direct gekalmeerd en
vrolijk. Zeker toen hij zijn Bumbatrui kreeg die we hadden laten maken. De lange rit naar Het Balanske vond Viktor helemaal niet erg. We
lieten het gezin in alle stilte genieten van het watersnoezelen. Viktor is dol op water! Daarna was het tijd voor Plopsa Indoor. We werden
supergoed ontvangen met een mooie tafel, een knuffel van Bumba en allerlei Bumbaballonnen. Viktor en zijn zus gingen ook in een paar
attracties. Wat hebben ze allebei genoten! Daarna was het tijd voor de meet and greet. Bumba, Bumbalu en Nanadu maakten veel tijd voor
hem. Echt fantastisch! Moe maar voldaan vertrokken we terug naar huis. Viktor kon amper zijn oogjes openhouden, maar toch schitterden ze
nog van de afgelopen dag.” - wensteam van Viktor

Sitara ging langs bij Nachtwacht
“Mijn wensteam kwam mij ophalen met een limousine. Ze hebben mij naar een schoenenwinkel
gebracht. Daar waren ze heel vriendelijk, ik voelde me net een prinses. Daarna mocht ik kleren
kiezen van Nachtwacht. Dan vertrokken we naar Plopsaland. In de limo was er eten en drinken
à volonté en kon ik mijn batterijen opladen dicht bij mama. In Plopsaland gingen we eten in het
Prinsessia-restaurant en dan snel naar de meet and greet met Nachtwacht! Ik maakte kennis
met de drie helden en zij zetten hun handtekeningen in mijn boek! Nadien was er een prachtige
show met spreuken die iedereen mee mocht roepen: een hele belevenis! Dan mocht ik mijn
favoriete attracties kiezen en we moesten nergens wachten. Superleuk! Op het einde van het
Plopsa-avontuur mocht ik nog een souvenir van Nachtwacht kiezen. Tot slot gingen we naar
een frietkot. Het was een super-de-luxe dag! Bedankt aan allen die dit mogelijk maakten!
Deze dag zal ik nooit vergeten!” - Sitara
Wensteam: An, Kevin & Myriam
Met dank aan: The Christmas Fun Run De Haan, Snoepjesverkoop Emma Degryse, Plopsaland De Panne,
Nachtwacht, JBC Brugge-Sint-Andries, Schoenen Torfs Brugge-Sint-Andries, Limodeluxe, Fotograaf Kris Vanraes

Micaiah ontmoette zijn grote idool Stephen Curry
“Na een vlucht van 13 uur kon mijn wens eindelijk beginnen. Op de eerste dag gingen we op
ontdekking in San Francisco. De volgende dag wachtten alle wenskinderen in de lobby op
de bus naar Chase Center. Daar verwelkomden ze ons met lekker eten. We werden in twee
groepen verdeeld: groep 1 mocht Stephen Curry eerst ontmoeten en groep 2 kreeg eerst
een rondleiding door het stadion. Ik zat in groep 2. We mochten basketballen in de practice
facility van de Golden State Warriors en ook op het wedstrijdveld. Toen was het onze beurt
om Stephen te ontmoeten in Hooptopia. Bij het zien van Stephen Curry straalde ik keihard
volgens mijn vader. We werden ingedeeld in groepjes voor een testparcours om te kijken of
je een topbasketballer kon worden. Natuurlijk waren we allemaal geslaagd. Zo werden we
"gedraft" om te spelen voor de Golden State Warriors. Na wat foto's met Stephen en een
handtekening namen we afscheid van hem en gingen we terug naar het hotel. Mijn wens was
super, verrassend en heel leuk. Een ervaring die ik nooit zal vergeten. Bedankt!” - Micaiah
Wensteam: Nathalie & Liticia
Met dank aan: Stephen Curry, Verkiezing Miss De Luxe 2019, Loomis Belgium nv/sa, Wibra België nv, Light on
Trucks Zulte, DBG Run for Make-A-Wish®, M4L19 Sauna For Life Belsele, One Bill Global Evere, Holiday Inn
Express Fisherman’s Wharf, CLS Global Transportation, Bright Event Rentals, Skybar Chase Center, Hooptopia
Chase Center, Eat. Learn. Play., Big Bus Tours
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Ook Rune ging trainen met Stephen Curry
“We moesten heel vroeg opstaan voor onze vlucht. Ik had veel zenuwen om de eerste keer te
vliegen, maar de stress was snel weg. Na het landen mocht ik van de piloot en hoofdstewardess
een kijkje nemen in de cockpit. Daarna zijn we met de taxi naar het hotel gereden en gaan eten.
De volgende dag gingen we op ontdekking in San Francisco en was er een bingoavond van MakeA-Wish®. De ochtend daarop was ik zenuwachtig voor mijn ontmoeting met Stephen Curry. Met
een limobus reden we naar het Chase Center. Superspannend! Ik zat in de tweede groep. We
kregen een high five van Stephen en deden enkele oefeningen. Hij heeft mij veel aangemoedigd!
Daarna kregen we cadeaus. Ik heb mijn nieuwe basketters door Stephen laten handtekenen.
Na de groepsfoto namen we afscheid. Het was een superdag! In het hotel stonden mama
en papa vol ongeduld te wachten. Op onze laatste dag maakten we nog een uitstap. Onze
chauffeur vertelde op een grappige manier, maar ik verstond er niets van. Dan was het al tijd
om naar huis te vertrekken. De steward leerde mij een Ierse specialiteit kennen: Maltezers
met Cheese and Onion chips. Onvergetelijk!” - Rune
Wensteam: Inge, Valérie & Eline
Met dank aan: Stephen Curry, Heist Loopt Warm Heist-op-den-Berg, Sint-Lambertusinstituut Heist-op-den-Berg,
Immo Vercammen Putte, 50 t.v.v. Make-A-Wish® Antwerpen, Holiday Inn Express Fisherman’s Wharf, CLS Global
Transportation, Bright Event Rentals, Skybar Chase Center, Hooptopia Chase Center, Eat. Learn. Play., Hard Rock Café
San Francisco

Luca bakte madeleines met Roger van Damme
“ ’s Morgens vroeg stonden we voor de deur van Luca. Met slaapoogjes keek hij ons aan, toch
helemaal klaar om te vertrekken. Ze glunderden toen ze de limousine zagen. Stilzitten was
moeilijk: Luca was heel zenuwachtig. We werden hartelijk ontvangen in het huis van Roger
van Damme en moesten nog even op hem wachten. Hij kwam van de luchthaven. Toen Luca
zijn grote idool zag, was hij sprakeloos. Roger vroeg hoe Luca hem had leren kennen en
wie van njam! hij nog leuk vond. Hij begon te videobellen met Pepe, Dominique Persoone
en Gert Verhulst. Wow! Dan vlogen ze erin. Samen maakten ze heerlijke madeleines en
Roger gaf heel veel tips. Hij was zo lief voor Luca. Na wat foto’s vroeg hij nog aan Luca of hij
hem een beetje gelukkig had gemaakt. “Je hebt meer gedaan dan dat!” antwoordde Luca
glimlachend. Met de limousine gingen we nog lekker eten. Luca vond het een superdag.
Thuis wachtte er nog een laatste cadeau: een pastamachine. Hij was zo blij!” - wensteam
van Luca
Wensteam: Kaat, Amy & Peggy
Met dank aan: Roger van Damme, De Flippers 2.0 Galmaarden, Inzamelactie Anouk Delbaere ter
nagedachtenis van Maria Laura Delbaere

Elysia ging op bezoek bij F.C. De Kampioenen
“Ineens stond er een vriendelijke chauffeur aan de deur met op de
achtergrond een gouden limousine. In de limo met champagne en muziek
waren we net BV’s. We kwamen aan bij het Provinciaal Archeologisch
Museum, waar Bieke, Markske, Carmen en Nero’ke van FC De
Kampioenen op ons stonden te wachten. Zo lieve mensen: het was net
een echte familie. De filmploeg van Gert Late Night was er ook. Samen
met de acteurs mocht ik een zelfgeschreven scenario spelen dat zij
zouden filmen. Wat was dat leuk! Wat heerlijk om zo in de schijnwerpers
te staan. We hebben zoveel gelachen en knuffels gegeven. En alsof dat
nog niet genoeg was, mochten we een paar weken later naar Gert Late
Night in Oostende. Daar werden we ontvangen als echte sterren. Ik had helemaal geen zenuwen voor de opnames, maar mijn mama wel. Ik
genoot ervan om mij als een echte BV te kunnen voelen. Mijn dromen zijn alvast in vervulling gegaan. Nu ben ik nog meer overtuigd: ik wil een
echte actrice en schrijfster worden.” - Elysia
Wensteam: Mieke & Eberhard
Met dank aan: F.C. De Kampioenen en in het bijzonder An Swartenbroekx, Herman Verbruggen en Loes Van den Heuvel, Schepens Limoservice, Provinciaal Archeologisch
Museum Velzeke, La vita è Bella Ledeberg, Gert Late Night, M4L19 Sint-Carolus Sint-Niklaas, M4L19 24 uur pannenkoekenmarathon Hilde Jacobs Baasrode, Verkiezing
Miss De Luxe 2020, M4L19 Acties Odisee Sint-Niklaas
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Sharline kreeg een gastrol in De Buurtpolitie
“Sharline droomde ervan om mee te spelen in De Buurtpolitie. Vroeg in de ochtend vertrokken we met de limo naar
Kontich voor de opnames. Toen we aankwamen, zeiden we tegen de verantwoordelijke van De Buurtpolitie dat Sharline
van niets wist. Ze heeft pas aan Sharline verteld waar ze was, toen we voor de deur stonden met daarop: "Welkom bij
De Buurtpolitie". Na een kennismaking werd Sharline aangekleed met de hulp van de styliste. Ze nam wat foto's in de
studio's en werd dan geschminkt. Nu konden de opnames beginnen. Iedereen was superlief: haar “opa”, de commissaris
en Patrick. Ze genoot echt van de opnames. Sharline had er zelfs honger van gekregen. Bij Quick smulde ze dan ook van
haar hamburger. Daarna was het tijd om naar huis te gaan. Sharline was onderweg nog volop aan het nagenieten, met
glinsterende ogen. Het was super, een dag om nooit te vergeten voor haar.” - wensteam van Sharline
Wensteam: Davy & Nele
Met dank aan: cast en crew van De Buurtpolitie, Schepens Limoservice, M4L19 Karaoke for Life Dendermonde, Marina Philips uit Temse, DBG Run for MakeA-Wish®, Verkiezing Miss De Luxe 2020

Marie droomde van een
verwendag
“Ik werd in de herfstvakantie ‘s morgens
opgehaald door een limousine, die was
megacool! Eerst gingen we lekker ontbijten
bij Bakkerij Hanssens: echt lekker!
Daarna gingen we meteen door naar
schoonheidsinstituut Soﬁe: mijn nagels
waren zo mooi! Dan lekker pasta smullen
en meteen erna naar JBC. Ik heb veel kleren
mogen passen en na iedere pasbeurt was
er een fotoshoot van de fotograaf Kris. Ik
mocht ook een outﬁt uitkiezen om mee te
nemen. En dit was nog niet alles hoor: dan
gingen we nog naar Torfs voor mooie botjes. Nog een stop bij Artex Fashion waar ik opnieuw mocht passen en showen en
mijn favoriete outﬁt meekreeg. Als afsluiter naar mijn lievelingsrestaurant. Mmmm, dat was smullen! Daarna bracht de
chauffeur ons terug naar huis. Ik heb een superleuke dag gehad!” - Marie
Wensteam: Petra & Marleen
Met dank aan: TVH Waregem, Radio Kinderland Marke, Concert Christoff 2019, Zonta Club Waregem, Bakkerij Hanssens Pol Deerlijk, Instituut Soﬁe
Deerlijk, Schoenen Torfs Izegem, JBC Izegem, Fotograaf Kris Vanraes, Limodeluxe, Belegde Broodjes 144 Izegem
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Chichi wou een nummer opnemen
met bijhorende muziekvideo
“Chichi's grootste wens was om een liedje op te
nemen in een studio met bijhorende videoclip. De
tekst had ze zelf al geschreven, dus trokken we
met Chichi en haar mama naar Miguel Wiels. Hij
luisterde goed naar wat ze wou en componeerde
een leuk swingend deuntje bij Chichi's tekst.
Wat een ervaring om met een professionele
liedjesschrijver haar nummer op te nemen! Nu de
videoclip nog. Daarvoor gingen we naar Waasland
Shopping. Chichi had zich speciaal laten opmaken
en had heel wat verschillende outﬁts bij. Haar
vriendinnen mochten meedansen in de clip en
ook de broertjes kwamen graag eens in beeld. We
ﬁlmden ook even buiten. Matty maakte er een
toffe videoclip van! Toch was het spannend toen we naar Chichi gingen om de videoclip te onthullen. Ze had heel wat
familie en vrienden uitgenodigd. Het was een onverhoopt succes! Chichi was echt onder de indruk en haar mama stond te
springen van enthousiasme! Ze vonden het echt prachtig. Chichi was dolgelukkig!” - wensteam van Chichi
Wensteam: Davy, Femke & Nathalie
Met dank aan: Waasland Shopping, Miguel Wiels, Videography by Matty,
M4L19 Wine for Life Gent, M4L19 Het Noorden in Melle Nordic,
Light on Trucks Zulte

Bekijk Hallellujah van Chichi op ons YouTubekanaal Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen

Een dag vol verrassingen voor Jona
“Mijn grote droom was om met vriendjes te kunnen
Nerfen. We gingen naar een hele grote hal met allemaal
verstopplaatsen en hindernissen. Na de uitleg hebben we
drie spelletjes Nerf gespeeld. Supertof! Zelfs de meisjes
vonden het heel leuk. We vertrokken naar Kinepolis Hasselt.
Weer iets dat ik superleuk vind. We hebben er Men in Black
3 gekeken in 4DX: zo cool! Het was net alsof we mee in de
ﬁlm zaten. Daarna zijn we naast de cinema in de 5th Avenue
nog iets gaan drinken. We kregen ook warme nacho’s, mijn
lievelingssnack. Mmmm, lekker! Daar hebben we nog leuk
nagepraat over de dag en gesmuld van het lekkere eten.
Nadat alle ouders mijn vrienden waren komen ophalen, zijn
we ook naar huis gegaan. Ik was heel erg moe want het was
een vermoeiende dag, maar ook de mooiste dag van mijn
leven! Ik zal hem nooit vergeten!” - Jona
Wensteam: Veroni, Sarah & Christiane
Met dank aan: Jacobs Transport Genk, 5th Avenue Hasselt, Davy
Verheyden Hasselt, Sunville Runners4MAW Zonhoven, Fruitsnacks bvba
Wijer
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Hoeveel voorwerpen van elke kleur tel je?
Omcirkel ze in de overeenkomstige kleur.
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Wie zie je het meest?

Volg de dingen die met de letter
M beginnen. Waar is het einde?

In elk woord staat een letter
te veel. Schrijf die letters in
de bolletjes. Welk woord kan
je lezen?

2 6 / +
, % ! ! 2 3
" , 2 / %, * 5 2 +
I ( ! 2 4
3 4 % 2 I +
6 , I . & $ % 2
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, / , , $ 9

OPLOSSINGEN: NACHTWACHT: VLADIMIR IS 200 JAAR OUD • BUMBA: ER ZIJN 2 GROENE, 5 RODE, 3 GELE EN 5 BLAUWE VOORWERPEN • CAMPUS 12: JE ZIET LOUISE HET MEEST • MAYA: MELOEN, MAYA, MUIS, MIER, MUTS, MUG, MOL, MAND,
MAAN • K3: VERLIEFD

© & ™ Studio 100

Leg het ene rooster over het
andere. Wat lees je?

Help m
ee
wensen
vervull
en

Door corona
weet iedereen
nu wat het
is
om
in
quarantaine te zitten.
Voor de meeste van onze wenskinderen
duurt de lockdown echter nog veel langer.
Wil jij hen helpen?
Scan de QR code via de Payconiq by
Bancontact app en steun ons met een vrije
bijdrage.

15

Fundraising

Het eindejaarsspel van nonkel Michel
Eneco Belgium
Eind vorig jaar pakte energieleverancier Eneco uit met een klantenactie genaamd "Het eindejaarsspel van nonkel Michel". Met
deze ludieke actie wenste Eneco haar klanten te bedanken door enkele geschenken te verloten. Niet enkel de klanten werden
in de watten gelegd want per deelname kon men een goed doel kiezen waar Eneco € 1 per deelname aan een goed doel zou
schenken. Make-A-Wish® werd hier massaal verkozen want deze actie leverde maar liefst eventjes € 26.474 op! Met dit bedrag
kunnen wij meerdere wensen vervullen en daar wensen wij Eneco uiteraard van harte voor te bedanken.

Christoff Concert 2020
Ook dit jaar organiseerde onze kern West-Vlaanderen een
concert met Christoff in Izegem. De zanger trakteerde zijn fans
op zijn allergrootste hits en tonnen ambiance. Bedankt aan alle
helpende handen en onze sponsors om ons steeds opnieuw te
helpen de dromen van onze wenskinderen te realiseren!

Sanofi Belgium
In het najaar van vorig jaar organiseerde Sanofi Belgium een mooie actie met zijn Rhina
NaturActiv hoestsiroop. Per verkochte fles ging een deel naar Make-A-Wish® Belgium.
Hiermee werd het indrukwekkende bedrag van € 13.200 ingezameld. Heel erg bedankt
aan Sanofi Belgium voor de steun!

Argo Law
Argo Law deed een gulle gift van € 1.500 in het kader van Audes
Concerto, het vioolconcert van wenskind Aude dat op 28 april 2021
doorgaat in de Koningin Elisabethzaal. Als partner zijn ze nauw
betrokken bij Audes wensvervulling. Bedankt voor de steun!
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Cartamundi nv
Samen met Cartamundi nv ontwikkelden we
speelkaarten in Make-A-Wish®-thema. Ze besloten
om de speelkaartenverkoop te houden onder hun
medewerkers. Dit bracht zomaar even € 3.475 op.
Dankuwel aan alle medewerkers! Onze speelkaarten
zijn trouwens nog steeds te koop via onze webshop.

Eetfestijn De Winnikse Runners
De papa van wenskind Fenna organiseert elk jaar met De
Winnikse Runners een eetfestijn voor goede doelen. Dit jaar
kozen ze onder meer voor Make-A-Wish®. Meer dan 500
enthousiaste eters genoten eind januari in Denderwindeke
van stoofvlees met frietjes en balletjes in tomatensaus. Het
gezelschap smulde zo € 1.500 bij elkaar. Heel erg bedankt
daarvoor!

Quiz Davy Matthys Malle
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Davy Matthys begin maart een quiz in Malle
ten voordele van Make-A-Wish®. Het werd een ontzettend leuke avond met een talrijke
opkomst en pittige quizvragen gepresenteerd door niemand minder dan Geena Lisa. Al
dat quizzen bracht € 1.087,36 op voor mooie wensen. Heel erg bedankt aan Davy en
alle quizzers voor de steun!

Volvo Womens’ All Star Game 2019
Eind december vorig jaar was er in Desselgem het tweede
VOLVO womens’ All Star Game, een samenwerking tussen
Project.Mensch en Belgian Cat Julie Vanloo. Het werd een
avond op hoogstaand niveau binnen het vrouwenbasket
met veel ambiance en animatie. Met een opbrengst van €
1.000 was het in elk geval een groot succes. Bedankt aan
de organisatoren en iedereen die heeft meegeholpen!
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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 ELLE

WENS NIELS

Nordic Melle

Nordic Melle

TVH Waregem

Kersthuis Bredene

Concert Christoff 2019

Artex Fashion

Tombola Jade Vanhaelemeersch

Kerstmarkt Hulste

GO! basisschool Einstein De Haan

Fire For Life

StarFriends Run Langemark

Walk-a-Wish Eveline, Otto en Warre

Petit Baron Nieuwpoort

The Christmas Fun Run De Haan

Benefiet Bart Vandoorne
Concert Christoff 2020
Wensteam:
Pascale, Marleen & Martine
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Wensteam:
Wim & Marleen

Zoek de 5 verschillen!

sprinkhaan
vlieg

C

vlinder

A

B

bij
spin
worm
slak

E

G

D

F

Zet de stukjes van het Rox-logo weer op de juiste plaats.

Waar of niet waar?
KLEUR HET BOLLETJE GROEN
ALS DE ZIN WAAR IS.

A

A

B

B

C

D

E

Welk stukje past in de tekening?
E
C
D

1.

HET SPRINGKASTEEL HEEFT GROENE TORENS.

2. GERT HEEFT EEN ROND SCHILD IN ZIJN HAND.
3. TWEE KINDJES SPRINGEN OP HET
SPRINGKASTEEL.
4. DE KINDJES ZIJN VERKLEED ALS RIDDERS
EN PRINSESSEN.
5. DE MEISJES DRAGEN EEN HELM.
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OPLOSSINGEN: A:BARRY(VLIEG), B:TEKLA(SPIN), C:BEATRICE(VLINDER), D:FLIP(SPRINKHAAN), E:MAX(WORM), F:MAYA(BIJ), G:SHELBY(SLAK) • A2-B1-C5-D4-E3 • STUKJE D • 1:NIET WAAR, 2: NIET WAAR, 3: WAAR, 4: WAAR, 5: NIET WAAR

© & ™ Studio 100

Zet de namen bij de personages
en verbind de juiste diersoort.

Met dank aan onze

Partners

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
financieel@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.
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