
                                          N I E U W S B R I E F 

 

Geachte lezer, 

Eerst en vooral bieden wij jullie graag onze allerbeste wensen aan voor een voorspoedig, gezond en 

hopelijk normaler 2021 ! 

We zijn blij dat het moeilijke jaar 2020 definitief is afgesloten en dat we nu met een positievere blik 

hoopvol 2021 mogen ingaan. 

 

Covid-19 heeft heel diep ingeslagen op onze missie en werking om de allerliefste wens van kinderen 

met een levensbedreigende ziekte waar te maken. 

Slechts enkele tientallen wensen hebben we kunnen vervullen waarvan het grootste deel in het 

begin van het jaar en waarvan we reeds mooie verhalen hebben kunnen schrijven in ons laatst 

verschenen wenskrantje van juni 2020. 

Omdat er zo weinig wensvervullingen waren in de tweede helft van 2020 hebben we dan ook geen 

wenskrantje meer gepubliceerd maar willen we jullie toch informeren over onze werking met deze 

nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

Disneyland was, zoals de voorbije jaren, weer een veel gekozen wens bij onze wenskinderen. 

In januari vlogen Micaiah en Rune naar Amerika om daar hun idool, NBA basketter, Stephen Curry te 

ontmoeten. Ze mochten zelfs even met hem mee trainen in het trainingscomplex van zijn club! 

Giasar en Aylin zochten hun wens dichter bij huis en kozen voor een game-room. 

 

In het 2de deel van het jaar lag de focus bij de kinderen op de hebbedingetjes om zich bezig te 

houden tijdens de lockdown periodes. 

Zion koos voor een nieuwe kamer in zijn favoriete thema. 

Ian en Joren zochten zich dan weer creatief bezig te houden en kozen respectievelijk voor een 

gamecomputer en een opnamestudio. 

 

 

 

 

 

 

 



Stuk voor stuk prachtige wensen! Wensen die we niet hadden kunnen vervullen zonder de nodige 

financiële steun! De aankondiging dat De Warmste Week dit jaar geen geld zou inzamelen voor de 

goede doelen kwam als een donderslag bij heldere hemel . 

Gelukkig konden wij rekenen op de blijvende steun van heel wat donateurs en initiatieven van 

bedrijven , die samen zorgden voor de broodnodige financiële middelen om onze missie te kunnen 

verder zetten. 

 

   

 

 

 

 

Veel fundraising events hebben we moeten missen maar toch en zonder limitatief te willen zijn 

willen wij onze bijzondere dank uiten aan Maasmechelen Village, Neuhaus met de verkoop van 

adventskalenders, Ikea voor de verkoop van hele mooie peluches, Norton Lifelock die op elk verkocht 

antivirus programma 2 euro schenkt aan ons, Brico die een deel van de opbrengst van de verkoop 

van kerstbomen heeft gedoneerd, de acties door de dames van de Miss Deluxe verkiezing (en dit 

reeds voor het 10de jaar op rij), de jaarlijkse acties die georganiseerd worden door Kaffee ’T 

Schrijverke in Temse, de knappe prestatie van Matthieu Bonne die de hele Belgische kust afzwom, en 

de giften van de Nationale Bank, Sanofi, Roche, Lukoil, …  

 

 

 

 

 

 

 

2021 wordt alvast een pittig jaar met grote uitdagingen want vele wensen staan on hold en onze 

wenskinderen kijken met spanning en vol verwachting uit naar hun wensvervulling! 

Samen met onze vrijwilligers staan ook wij van ongeduld te trappelen om er opnieuw tegenaan te 

gaan! 

Heel veel dank voor jullie begrip in deze moeilijke tijden maar vooral voor jullie onvoorwaardelijke 

steun. 

 

Hartelijke groeten, 

Hilde Vander Stichele 

Algemeen Coördinator Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen 

 
* Bij het nemen van de foto’s werden alle geldende coronamaatregelen op dat moment nageleefd. 


