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Voorwoord

Maar onze organisatie is flexibel, en ik ben ervan overtuigd dat we deze bijzondere 
periode te boven zullen komen, en weer met volle overtuiging en gedrevenheid er alles 
zullen aan doen om de wensen te vervullen van zieke kinderen.

We kijken met vertrouwen naar de toekomst.

Beste Vrienden van Make-A-Wish®,

Het doet ons heel veel plezier om onze jaarvergadering opnieuw te kunnen houden zoals 
het hoort: samen met een koffie en een broodje, in een sfeer van samenhorigheid, met een 
blik op de toekomst en met als één doel onze wenskinderen alle steun te geven die ze nodig 
hebben.

Het bijgaande verslag over onze werking in 2021 en het budget geeft de uitdagingen weer 
waarmee we te maken hebben gehad.

Het jaar 2020 was een heel moeilijk jaar. Ook 2021 was moeilijk. Gedurende beide jaren 
moest veel flexibiliteit en veel geduld aan de dag worden gelegd. Vergaderen gebeurde op 
afstand, maar vooral, wensvervullingen konden niet of soms op een heel beperkte manier 
doorgaan.

De kernen samen met de coördinatoren hebben al hun creativiteit aan de dag moeten 
leggen om toch zoveel mogelijk wensen te vervullen, en zelfs waar mogelijk de Wish 
Journey te geven.

Het geduld van onze vrijwilligers is lang op de proef gesteld, maar gelukkig kunnen ze 
opnieuw met vol enthousiasme wensen vervullen en zich inzetten voor onze wenskinderen.

We kijken opnieuw uit naar het normale leven en de normale werking van onze vereniging. 
Spijtig genoeg dienen zich nieuwe uitdagingen aan. De hollende inflatie heeft als gevolg dat 
prijzen zeer snel stijgen, ook voor onze vereniging. De gemiddelde wenskost zal 
onvermijdelijk stijgen.

Gelukkig hebben we een goede reserve opgebouwd, want de pandemie, gevolgd door de 
verwachte prijsstijgingen, heeft in de voorbije jaren een impact gehad en zal ook nu opnieuw 
een effect hebben op onze individuele schenkers en onze sponsors.

Individuele schenkers bekijken hun huishoudelijk budget en zijn geneigd om minder te 
geven. Ook bedrijven worden voorzichtig en beperken zichzelf met het steunen van goede 
doelen. `

De reserve hebben we opgebouwd dankzij giften, schenkingen en sponsoring uit vele 
hoeken, maar ook dankzij een voorzichtig beheer.

Door een voorzichtig beheer zijn we er opnieuw in geslaagd om 2021 met een positief 
resultaat te eindigen.
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Met alle uitdagingen die ons te wachten staan mogen we onze hoofdtaak niet 
vergeten en daarvoor kunnen we rekenen op alle geledingen van onze 
vereniging: vrijwilligers, kernen, secretariaat en coördinatoren die allemaal hun 
beste beentje voorzetten om zoveel mogelijk wenskinderen te bereiken en hen 
hun allerliefste wens te bezorgen.

Ons doel is om nog meer wenskinderen te bereiken om hen de dag van hun 
leven te bezorgen! Daar gaan we voor, niet meer of niet minder.

Met vriendelijke groeten,

Leo Peeters 
Voorzitter Raad van Bestuur 

Ruben (10), 

Brandweerman 
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Make-A-Wish
® Belgium-Vlaanderen, een 

kennismaking 

Wie zijn wij? 

Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen is opgesplitst in 5 regionale kernen: Antwerpen, Limburg, 

Oost- Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Ongeveer 115 onbezoldigde 
vrijwilligers zetten zich bijna dagelijks in voor de verwezenlijking van onze doelstelling: de 

voorbereiding van de wensen, het bezoeken van de wenskinderen en hun families, de 

feitelijke wensvervullingen en fondsenwerving. 

Ook de vertegenwoordiging op allerlei manifestaties, promotie, administratie, … Er komt heel 

wat bij kijken. Maar met heel veel plezier, inzet en overtuiging tracht ieder van hen die 

speciale kinderdromen waar te maken. 

Wat doen wij? 

Make-A-Wish® vervult de hartenwens van kinderen die vechten tegen een 

levensbedreigende ziekte om hoop, sterkte en vreugde te brengen. Make-A-Wish® wil zieke 

kinderen een hart onder de riem steken, hen moed geven voor de onzekere toekomst waar ze 

voor staan door elk wenskind en zijn/haar familie een onvergetelijk moment te laten beleven 

te midden van al die zorgen, twijfels, moedeloosheid en verdriet, weg van klinieken, dokters en 

ziekenhuisbehandelingen. 

Missie 

Wij vervullen hartenwensen van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een 

levensbedreigende ziekte, om hun leefwereld te verrijken met kracht, hoop en vreugde. 

Visie 
Wij willen álle kinderen die in aanmerking komen bereiken. 

Waarden 

• Kind centraal: de wens komt van het kind zelf

• Integriteit: respect t.o.v. wenskind, wensgezin en wensteam

• Inspiratie: enthousiasme, creativiteit en verbeelding

• Uitmuntendheid: steeds gaan voor verbetering

• Samenwerking: internationale samenwerking met vrijwilligers/sponsors
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Raad van Bestuur per 31/12/2021

• Marie-Christiane De Corswarem, erevoorzitter
• Leo Peeters, voorzitter
• Steven Schoenmaekers, vicevoorzitter
• Stefan Stremersch, penningmeester
• Filip Palmans, secretaris
• Veroni Ballet, lid
• Hilde Reulen, lid
• Kristof Van Kerkhoven, lid

Coördinatoren per 31/12/2021

• Hilde Vander Stichele, algemeen coördinator

• Guido Willems, coördinator financiën

• Christel Vansteelandt, coördinator vrijwilligers
• Christine Meert, coördinator wensen

• Rosanne Thierens, coördinator wensen

Liam (4), 

Kinderdiscofeest 
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Verslag van de activiteiten 2021

Algemene toelichting

Het jaar 2021 wordt boven alle verwachtingen afgesloten met een positief jaarresultaat inclusief 
de Erfenissen/Legaten van € 68.177. Dit positief resultaat, ondanks Corona, ontstaat vooral door 
het wegvallen van de (dure) reiswensen alsook de lagere werkingskosten en fundraisingkosten.

Het gunstige resultaat in 2021 zal mee een buffer vormen als onze wensactiviteiten weer op volle 
toeren gaan draaien en onze inkomsten door verminderde fundraising acties zullen verminderen.

Wensen
Begroot voor 2021 was het aantal van 90 wensen. In het totaal werden 106 wensen vervuld en 
meer dan 100 wensen on hold gezet. Gezien de Corona pandemie, die nog niet was afgelopen, 
waren er opnieuw geen buitenlandse wensen.

Voor Make-A-Wish® International rapporteren wij het aantal wensen op basis van categorieën. 
Hieronder een grafische voorstelling van de verdeling in 2021. To Have komt logischerwijze deze 
keer het meeste voor.

Myrthe (4), 

Prinses 
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Diverse realisaties

Deelname aan Testament.be 

Mijmeren over de mogelijkheid dat je er op een dag niet meer zal zijn, is geen fijne 

gedachte. Niemand wil zomaar geleefd hebben. Iedereen hoopt dat zijn leven tot iets 

bijdraagt. Dit jaar ontvingen we wederom enkele nalatenschappen. Deze mensen 

schonken na hun overlijden nog een moment van geluk aan onze wenskinderen. 

Fruitsnacks en de wensboomgaard 

Karel Paesmans, zaakvoerder van Fruitsnacks Bvba, heeft samen met de kinderen van Make-A-

Wish® hun wensboomgaard, waar ze dit jaar hun eigen appelboom adopteerden, geoogst. Al voor het 

vijfde jaar op rij schenkt Fruitsnacks onze wenskinderen een appelboom. Omwille van corona was 
het dit jaar niet mogelijk voor de kindjes om het fruit van hun boompje te komen plukken. Zij 
kregen de oogst van hun boompje thuis geleverd, met dank aan Fruitsnacks.

Maasmechelen Village

Maasmechelen Village organiseerde een schitterende 'charity dinner' met 
top entertainment! Wenskindje Britt kreeg de eer om de kerstverlichting 
plechtig in te huldigen. De aanwezigen genoten van de randanimatie en 
mochten nadien aanschuiven voor een overheerlijk diner. Maasmechelen 
Village schonk ons die avond ook een zeer mooie cheque.

Vanreusel 

Vanreusel steunt met zijn frituursnack, de 'Romeo XXL frikandel', 
reeds jaren Make-A-Wish®. Per verkocht exemplaar gaat er steeds 
een stukje van de verkoopprijs naar onze werking.

Big Mike 

Onze mascotte 

Sinterklaas- en Paasactie Make-A-Wish®

Onze eigen Sinterklaas- en Paasactie deed het ook in 2021 zeer goed. Door in te spelen op het 
vele thuiswerken deden beide acties het beter dan in 2020. Zo ontwierpen we speciale 
postpakketjes voor bedrijven om hun personeel toch wat lekkers te kunnen aanbieden.

Bijdrage school 't Lo voor Charlotte

Deze school organiseerde een benefietactie voor wenskind Charlotte.
Dit benefiet was een zeer groot succes, zo doneerden zij € 10.000 op onze rekening!



Jaarverslag 2021 | Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen

9 

Bijlagen 

Financiële jaarcijfers

MAKE-A-WISH  BELGIUM 
VLAANDEREN v.z.w. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

VASTE ACTIVA 277.966 257.327 EIGEN VERMOGEN 3.424.726 3.356.550

Immateriële Vaste  Activa 32.837 2.793 Vermogen einde vorig boekjaar 3.356.550 2.986.924

Materiële Vaste Activa 245.129 Overschot (tekort) aan inkomsten 68.177 369.626

238.174
254.534
244.713Terreinen & Gebouwen 

Meubilair & bureelmaterieel 6.955 9.821

VLOTTENDE ACTIVA 3.183.904 3.114.939 SCHULDEN 37.144 15.717

Voorraad Handelsgoederen 39.104 41.078 Schulden op meer dan 1 jaar 0 0 

Geldbeleggingen - vastrentende effecten 1.968.009 1.169.386 Schulden op ten hoogste 1 jaar 37.144 15.717

Leveranciers 18.539 2.715

Liquide Middelen 1.171.565 1.898.125 Sociale schulden 18.605 13.001

Overlopende rekeningen 0 Overlopende rekeningen 0 0

TOTAAL DER ACTIVA 3.461.870 3.372.266 TOTAAL DER PASSIVA 3.461.870 3.372.266

Vorderingen 2.226 6.351

950

MakeAWish2
Doorhalen
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MAKE-A-WISH  BELGIUM-VLAANDEREN v.z.w. 

Rekening der inkomsten en uitgaven per 31/12/2021
Inkomsten uit activiteiten 2021 2020

Inkomsten uit Fundraising 293.262 570.633

Giften en Sponsoring 247.861 246.774

Giften in geld 228.971 218.744
Giften in natura 18.890 28.030

Diverse inkomsten 7.060 7.795

Ontvangen subsidies 7.060 7.795

Totaal der inkomsten 548.184 825.202

Uitgaven uit activiteiten 

Kosten wensvervulling 259.357 220.349

Fund Raising activiteiten 114.245 120.974

Aankopen van handelsgoedeen 32.969 32.210
Andere kosten 81.276 88.764

Algemene en administratiekosten 87.656 93.852

Afschrijvingen 9.104 4.522

Diverse uitgaven 8.089 9.974

Totaal der uitgaven 478.450 449.670

Overschot (tekort) uit activiteiten 69.734 375.532

Financiële inkomsten 40 5.611

Financiële kosten 1.596 11.516

Netto winst / Verlies 68.177 369.626



Jaarverslag 2021 | Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen

11 

Wensvervullingen in 2021
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