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Waarden en normen… Wie kent ze niet? Al van bij de geboorte krijgen we ze met 
de paplepel ingegoten en leren we dat we beleefd moeten zijn, dat we respect 
moeten hebben, eerst en vooral voor onszelf, maar uiteraard ook voor anderen, 
dat we niet mogen liegen, stelen, bedriegen en dat we goed voor onszelf en voor 
anderen moeten zorgen. Het lijkt toch simpel als je het zo leest, niet? 

Wel, 8 jaar geleden, kreeg ik totaal onverwachts een zware klap in het gezicht en 
moest ik met lede ogen aanzien dat al mijn “grote waarden” die ik zo braafj es toe-
paste in het dagelijkse leven plaats moesten maken voor geld en macht… 
Dit werd voor mij een keerpunt in mijn leven!

Ik dacht bij mezelf: waar op deze aardbol vind ik nu nog mensen die mijn waarden, 
mijn vriendschap, mijn inzet voor anderen echt naar waarde kunnen schatt en? 
Voor wie is geld niet belangrijk? En toen wist ik het… Make-A-Wish®… Daar moet 
ik zijn.

Of je nu arm bent of rijk, als je kind getroff en wordt door ziekte, dan speelt geld 
geen rol meer. Geld kan uw kind niet redden en mocht dat het wel kunnen, dan 
zou iedere ouder zijn laatste eurocent weggeven om zijn kind toch maar terug ge-
zond te laten zijn. Maar een levensbedreigende ziekte kan je niet afk open, die kan 
je alleen “proberen” draaglijk te maken door mekaar graag te zien…

Het zijn dus deze mensen, deze ouders, deze kinderen die mijn onvoorwaardelijke 
inzet krijgen. Voor deze mensen heb ik een grenzeloos respect en het fi jne is dat 
dat wederzijds is. Ik ben iedere dag opnieuw dankbaar dat ik, samen met mijn col-
lega’s-vrijwilligers deze kinderen hun grootste wens kan vervullen en de kinderen 
en hun ouders langs hun kant, zijn ons eeuwig dankbaar voor de vaak memorabele 
momenten die Make-A-Wish® hen schenkt. Het klinkt cliché maar een glimlach to-
veren op het gezicht van een ziek kind, hun oogjes zien fonkelen als ze je aanspre-
ken met “mijn fee”, een warme welgemeende knuff el krijgen of een zelfgemaakte 
tekening is een gevoel dat je nooit vergeet als mens. 

Vaak zeggen de mensen dat ze “respect” hebben voor ons, vrijwilligers, respect dat 
we dit kunnen dragen maar het grootste respect gaat vooral naar onze kleine (en 
grote) helden, die iedere dag opnieuw de strijd moeten aangaan en spijti g genoeg 
het genot van een zorgeloze jeugd niet werd gegund… 

Make-A-Wish® is een deel van mijn leven, Make-A-Wish® leerde me terug dat er 
nog veel goede mensen op de wereld zijn. Make-A-Wish® is het beste van onszelf 
geven en zooooooveeel krijgen, en dan spreek ik uiteraard niet over geld maar 
over… LIEFDE.

Als kernverantwoordelijke Vlaams-Brabant is dat vooral de boodschap die ik aan 
de vrijwilligers probeer mee te geven. Ik ben bijzonder trots op mijn team, die zich 
dag in dag uit met liefde inzet voor de wenskinderen en ik wens hen via deze weg 
dan ook nogmaals te bedanken dat ze ooit, op een heel gewone dag, kozen om 
zich in te zett en voor Make-A-Wish® maar vooral hen te bedanken dat ze zijn wie 
ze zijn. 

Eén voor één fantasti sche mensen! 

Bernadett e Lanoizelé
Kernverantwoordelijke Vlaams-Brabant
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Wensteam: Karine en Veroni

Met dank aan: Arteel, Tim, Sam 
en Eric (Sint Albertuscollege, 
Haasrode), Pizza Hut,  
Saraland

“Mijn grootste 
  wens 
  is ...”

“Mijn grootste wens is een hoverboard met gsm”
Mohammed

We werden hartelijk ontvangen bij het bedrijf Trideus door enkele enthousias-
te medewerkers. We kregen een rondleiding door het bedrijf en een uitleg over 
de historiek van de 3D-printers. We konden ook zelf dingen uitproberen: met de 
3D-pen tekenen, onze naam laten printen,... 

Tijdens de fantastische rondleiding moest Arno even naar voren komen. Na enkele 
woordjes, kreeg Arno de 3D-printer die hij supergraag wou: de Ultimaker 3. Je zag de 
superblije glimlach op zijn gezicht. En alsof dat nog niet genoeg was, kreeg hij nog enkele 
accessoires en een opleiding van de 3D-printer erbij. De lach op Arno’s gezicht is nog steeds 
niet verdwenen. 

Merci!

Na een dagje dolle pret met Make-A-Wish® was het tijd voor de 
geschenkjes. Op weg naar huis liet Mohammed zich spontaan ont-
vallen: ”Dit was de mooiste dag van mijn leven!” Wist hij veel dat de 
echte verrassing nog moest komen. Want Mohammeds grootste wens 
was een hoverboard met gsm om al zijn dolle fratsen mee te filmen. 

En ja hoor, nadat het eerste geschenkje uitgepakt was (een helm en 
beschermers voor knieën en ellebogen), begon het hem te dagen dat 
zelfs zijn grootste dromen vervuld zouden worden. 

Zodra het hoverboard uitgepakt was, gingen we naar buiten. Blijkbaar 
was het niet de eerste keer dat Mohammed hierop plaatsnam. 
Ofwel was hij een natuurtalent... 

Technologische snufjes voor Mohammed

Wensteam: Marleen, Nele, 
Myriam en Philippe

Met dank aan: Ultimaker,  
Trideus (Ham), Reinouts Challen-
ge, Verzekeringskantoor Dewitte 
(Ardooie), Artex Fashion, Bakkerij 
Hanssens (Deerlijk), Route 46 
(Oudenaarde), Bevercup  
(Beveren-Leie)

Wensteam: Karine en Veroni

Met dank aan: Arteel, Tim, Sam 
en Eric (Sint Albertuscollege, 
Haasrode), Pizza Hut,  
Saraland

Arno en zijn 3D-printer Ultimaker 3



4

De feetjes van Make-A-Wish® 
bellen aan. Ze komen niet alleen: 
prinses Elsa en Anna van Lily Roses 
lievelingsfi lm Frozen zijn er ook bij. 

Compleet overdonderd en vol ongeloof stapt ze met papa en de prin-
sessen naar haar Frozen-slaapkamer. Bovenaan de trap staat Kristoff  te 
wachten. Hij heeft  een speciaal pakje voor Lily Rose: een doosje met 
daarin de magische sleutel van haar nieuwe slaapkamer. 

Samen met mama draaien we de sleutel om... en ja hoor, daar staat Olaf, 
om Lily Rose te verwelkomen in haar prinsessenkamer. Vol ongeloof 
stapt ze wat aarzelend binnen en ontdekt ze samen met de prinsessen, 
Olaf en Kristoff  alle schuifj es en kastjes die vol zitt en met verrassingen. 

Het inhuldigingsfeestje kan beginnen. Haar speciale dag vliegt voorbij en 
het slaapritueel komt dichterbij. Het verloopt wel wat sneller dan normaal... 
want Lily Rose wil haasti g in haar nieuwe kamer naar dromenland toe. 

Prinses Lily Rose krijgt 
een nieuwe slaapkamer

Een man cave voor Dylan

We naderden de Coca-Cola-fabriek in Gent: verrassing! 

We kregen er een volledige rondleiding. Ik kreeg een ska-
teboard van Fanta en iedereen kreeg een tas aangeboden 
met de verschillende smaken van Fanta. Daarna zijn we bij 
Pizza Hut een heerlijke pizza gaan eten. Vervolgens alweer 
een verrassing: we gingen bowlen. Zalig, zo volledig opgaan 
in het spel. 

Ten slott e reden we huiswaarts. Daar stonden mijn 
familie en mijn wensfee met haar team van helpers ons 
op te wachten. Ik mocht mijn eigen man cave inhuldigen. 
Samen genoten we van de recepti e en mijn mooie spullen 
in de man cave. Het was zalig! 

Bedankt Make-A-Wish® om mijn droom te verwezenlijken. 

DylanWensteam: 
Davy, Nele en Liti cia

Met dank aan: 
BD Company, Coca-Cola, Mincke bvba, Pizza Hut, 
Deelname Dodentocht 2017, The Quest-De Dansstudio 
(Zott egem), Make-A-Kwis CM Waas en Dender, Gift  na 
ontbinding van een feitelijke vereniging Maldegem 

Compleet overdonderd en vol ongeloof stapt ze met papa en de prin-
-slaapkamer. Bovenaan de trap staat Kristoff  te 

Compleet overdonderd en vol ongeloof stapt ze met papa en de prin-
-slaapkamer. Bovenaan de trap staat Kristoff  te 

wachten. Hij heeft  een speciaal pakje voor Lily Rose: een doosje met 

Wensteam: 
Nele, Liti cia en Ilse

Met dank aan: 
Bopita, DEBA Meubelen, Slagerij Torino (Sint-Niklaas) , 
Cosplay4Charity: Bert, Julie, Kelly en Gonnie, deelnemers 
Dodentocht 2017, kinderopvang Piekaboe Machelen, 
kerstf eest Provincie Oost-Vlaanderen, team 8 Maricolen 
Middenschool (Maldegem), DVM Humaniora Aalst, Make-A-
Kwis CM Waas en Dender (Sint-Niklaas)

“Mijn grootste wens is 
een man cave”
Dylan

“Mijn grootste wens is 
een nieuwe Frozen-slaapkamer”
Lily Rose
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Plots stond er een prachti ge prinsessenkoets voor de deur. Ik 
mocht met de vriendelijke ruiters foto’s maken. Wat hadden 
we bekijks. Het werd een onvergetelijke tocht. Mama heeft  
mij zelfs geleerd hoe een prinses wuifde. De prinsessentocht 
eindigde op een plek waar al mijn familie en vriendjes mij 
stonden op te wachten... Traantjes vloeiden en trots stapte ik 
uit, waarna iedereen mij trakteerde op een daverend applaus. 

Fantasti sch was het. En dan, dan zag ik een springkasteel en 
een heleboel superleuke spelletjes waar wij allemaal met veel 
overgave mee speelden. Er was ook een nar uitgenodigd 
die ons ook allerlei trucjes toonde en ons trucjes liet doen: 
geweldig. Een schminkster mocht natuurlijk ook niet ontbre-
ken en zij toverde een mooie tekening op mijn gezicht. 

De verrassing was helemaal compleet toen plotseling 
Anna en Elsa tevoorschijn kwamen. Mijn droom was uit-
gekomen. Supercool en totaal onverwachts een topfeest! 

Groetjes, prinses Febe  

Louis, de allergrootste 
“Kratt s in het Wild”-held!

Wat zijn grootste wens was... 

Daar moest Louis niet lang over nadenken: een Kratt sfeest 
voor alle vrienden van zijn klas uiteraard! Louis is een grote 
fan van Kratt s in het wild, de tekenfi lm op Ketnet. Twee broers 
die de dieren redden met krachtvesten en krachtdiscs! Hoe 
cool is dat? Aan zo’n feest had Louis dus ook gedacht. 

Wanneer zijn wensdag aanbrak, voelde Louis zich al snel 
een echte Kratt sheld! Hij mocht samen met een soldaat een 
gestolen hond redden en terugbezorgen aan zijn baasje! En 
of hij dat goed deed! Na een lange tocht in de legerjeep 
gingen we feesten in Louis’ school. Leuke dierenspelletjes, 
prachti ge geschenken uit het verre Amerika en tot slot 
samen lekker smullen van frietjes en snacks! Een 
dag die ons steeds zal bijblijven! Zo dankbaar! 
Louis en familie.

Febe feest!

Brent feest met zijn grote idool Rocco Granata
Om twee uur werden we verwacht in Ganspoel waar het Italiaans feest plaatsvond. 
De naaste familie en alle kinderen van de school waren van de parti j. Ook Brents grote idool 
Rocco Granata was aanwezig: Rocco heeft  enkele mooie nummers gezongen en alle 
kinderen zongen en dansten mee. Brent wordt heel rusti g van Italiaanse muziek. 

Clown Michaël amuseerde de kinderen met goocheltrucjes, dansmuziek en 
grime. Brent gaat regelmati g samen met papa en opa met de oldti mer rijden 
of naar een oldti merbeurs. Omdat hij zo van oldti mers houdt, stonden er op de 
parking wel vijft ien oldti mers waar alle kinderen een ritje mee mochten maken. 

Waauw!   

Wensteam: Linda, Marleen en Karin

Met dank aan: GBS: De Toren Melsele, Frit4U Melsele, Rent-A-Willys-MT&C 
(Philippe Deweerdt en Rita Termonte), Genie Saman, Heidi Gaukema, Studenten 
Odisee Sint-Niklaas (Graciana, Hanne, Tiff any, Kevin), Technisch Berkenboom Insti -
tuut Kunstrichti ng (Sint-Niklaas), Lions Club Scaldiana Waasmunster (Oldti mer + 
GT-rally), Donati e 25 jaar bestaan kinderopvang Piekeboe Machelen 

Wensteam: Davy, Liti cia en Caroline

Met dank aan: 
2Jump, Cosplay4Charity, De Meyer Jolien, Pajotse crèmekar, Transmobiel bvba, 

Spring en Zo, Buurthuis De Pallieter–Stad Ninov), A-Z Barbecue & Gourmet Party 
Service BV, Sonaz de Nar, Lionsclub Meetjesland Eeklo, Waasmunster oldti mer + 
GT rally - Lions Club Scaldiana Waasmunster, Recordloop Gransvelde–Wett eren

Wensteam: Zita, Inge, Frank, Bénédicte en Annitt a

Met dank aan: Rocco Granata, Michaël Aerts, Katrien Debrouwere, Opvoeders/begeleiders Ganspoel, 
Chauff eurs van de oldti mers, Arti san Traiteur, Woonzorgnet-Dijleland vzw, 
M4L16 Gemeentelijke Basisschool Reti e

Met dank aan: 
(Philippe Deweerdt en Rita Termonte), Genie Saman, Heidi Gaukema, Studenten 
Odisee Sint-Niklaas (Graciana, Hanne, Tiff any, Kevin), Technisch Berkenboom Insti -

Linda, Marleen en Karin

GBS: De Toren Melsele, Frit4U Melsele, Rent-A-Willys-MT&C 

Wensteam: Linda, Marleen en Karin

Met dank aan: GBS: De Toren Melsele, Frit4U Melsele, Rent-A-Willys-MT&C 
(Philippe Deweerdt en Rita Termonte), Genie Saman, Heidi Gaukema, Studenten 
Odisee Sint-Niklaas (Graciana, Hanne, Tiff any, Kevin), Technisch Berkenboom Insti -

“Mijn grootste wens is een mega topfeest!”  Febe

“Mijn grootste wens 
is een mega ‘Kratts-
in-het-wild’-party”
Louis

“Mijn grootste 
wens is een 
feestje met Rocco”
Dylan

Febe feest!



Amine gaat shoppen
Amine werd bij het begin van deze speciale 
dag helemaal onder handen genomen door 
een schoonheidsspecialiste. Een maskertje, 
nageltjes, een beetje make-up en Amine 
was helemaal klaar voor haar wensver-
vulling. Even later werden de eerste 
winkels die op het schema stonden 
onveilig gemaakt. Daar koos ze twee 
prachti ge outfi ts uit. 

Vervolgens werden Amines prachti ge 
lange haren onder handen genomen 
in het kapsalon. Amine koos voor 
mooie golven in haar haar. Lunchen 
deden we in het favoriete restaurant 
van Amine: de Quick. Nadat Amine 
de kleren, schoenen en accessoires 
kocht die ze wenste, bracht de limou-
sine ons veilig terug thuis. 

Het was een prachti ge dag! 

De eerste plaats waar we stopten, was Speelstad. Ik was 
echt blij en gelukkig: al die ballenbaden en glijbanen! Voor 
we vertrokken, kreeg ik een cadeautje: een doos LEGO®. 
Dat is mijn lievelingsspeelgoed. Over de hele dag heb ik er 
negen gekregen: zoveel! 

De tweede plaats waar we stopten, was bij de brandweer: 
zulke stoere helden! Daarna trokken we naar een vliegveld. 
Voor mij en mama was het de eerste keer dat we vlogen. Ik 
was niet bang, wel een beetje zenuwachti g.  Het was leuk 
om de wereld van boven te bekijken. 

Deze dag hou ik in mijn hart voor heel mijn leven. Ik vertel 
het aan de verpleegsters en de dokters en toon mijn foto-
boek aan iedereen. 

LEGO® Technics voor Berkay

Wensteam: Andreas en Rosanne

Met dank aan: 
Brandweer Westmalle, Speelstad, Fly-in (Malle), 
Feest Robert Decant (Antwerpen)

“Mijn grootste wens is een 
doos LEGO® Technics”
Berkay

Wensteam: Nane, Betti  e en Nele

Met dank aan:
JBC, Zara, Sasha, Quick, Anthonis, Pop-up snoepwinkel 
(Sint-Niklaas), Buurtcomité Le Lis (Hamme), Secret Cinema 
Gent
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“Mijn grootste wens is 
een dagje shoppen” Amine
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Camiels kleine boerderij
We reden eerst naar de kinderboerderij in Lichtervelde waar Camiel 
twee kleine geitjes mocht kiezen om een naam te geven. Camiel 
zijn geluk kon niet op! Na het eten gingen we op zoek naar dwerg-
konijntjes. Deze nieuwe vrienden mochten meteen mee naar huis, 
maar Camiels grootste zorg was dat we thuis niet echt een geschikt 
hokje hadden! De hele terugweg vroeg hij om hout te kopen om een 
hok te bouwen. 

Wat hij toen nog niet wist, was dat ze thuis met man en macht een 
miniboerderijtje aan het bouwen waren en dat er intussen nog een aantal 
kippen gearriveerd waren. 

Thuis aangekomen was de verrassing compleet toen hij het mooie stalletje 
zag. Samen met helpers, vrienden en familie openden we de miniboerderij. 
Camiel was meteen een echte boer geworden, met nieuwe laarzen, schop, 
borstel en alles erop en eraan. 

In de voormiddag gingen we met de hele familie en het wensteam snoezelen bij Het Balanske in Tielt-Winge. 

Brent wist niet waar hij eerst naartoe wilde: het ballenbad, het springkasteel of toch op de matras naast de 
bubble-unit. Bij thuiskomst na deze leuke dag stonden de naaste vrienden en familie ons op te wachten. Brent 
mocht een kijkje nemen in de tuin: daar stond een prachti ge jacuzzi.  

Wensteam: Petra, Marleen en Peter

Met dank aan: Decospan Menen, Vakanti eveilingen, Sjoelbaktornooi, 
Concert Christoff , Vzw Drijam, Arti lignum, Kinderboerderij Den Ast 
Lichtervelde, Aveve Torhout, Aveve Gistel, Tuincentrum Kemseke Aveve 
Deerlijk, Bpost 

Wensteam: 
Veroni, Viviane en Jolien

Met dank aan: 
Aquarex (Robby Devue), 
Het Balanske, Niche Opti cal Fair, 
Donati es DSM Executi ve Services, 
Kermisweekend Londerzeel, 
Trouwfeest Erwin, Welzijnacti e 
Don Bosco Haacht, 
Oudervereniging 
(Christophe Lenaerts), 
Familie Ral-Schoeters, 
SW COPAL KU Leuven Bubbels voor Brent

“Mijn grootste wens is 
een miniboerderij”
Camiel

“Mijn grootste wens zijn bubbeltjes!”

Brent
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Quinten

Aangekomen in Disneyland® Parijs wisten we niet waar eerst kijken: 
superveel winkeltjes met allerlei leuke spulletjes, een prinsessenshow, 
een reuzegrote paardenmolen,... 

Mijn favoriete att racti e waren de autootjes waar ik zelf mee mocht 
rijden. Papa gaf gas, want ik kon nog niet aan het gaspedaal en ik 
mocht sturen. ’s Avonds gingen we naar de lichtshow. Dat was heel 
erg mooi! Door mijn speciale pasje mochten we helemaal vooraan 
staan, waardoor we alles heel goed konden zien. 

Ella

De Disneyfi guren kwamen spontaan naar mij voor een foto. 
De att racti es lonkten. We voelden ons heel speciaal omdat we 
nergens hoefden aan te schuiven. We genoten heel erg van het 
ontbijt met de Disneyfi guren. De lasershow op het sprookjes-
kasteel en ook Mickey’s Magic Show waren fantasti sch! 

Zelfs terugkeren naar huis werd leuk omdat ik van de trein-
conducteur op het fl uitje mocht blazen. 

Rabia

Eindelijk was het zover. 
In augustus mocht Rabia samen met haar zus, 
broers, mama en papa naar Disneyland® Parijs. 

Het was er reuzeleuk en ze heeft  vele Disneyfi guren 
kunnen ontmoeten.

Wensteam: An, Teckla en Kaat

Met dank aan: NMBS, Disneyland® Parijs, Donati on Green Parrot Producti ons, 
Keep On Dreaming bvba, The Green Shop Jieha Woluwe

Wensteam: Marleen, Karin en Christi ne

Met dank aan:
Disneyland® Parijs, NMBS, Airport Business, Gentleman’s Race Day GRD, M4L2016, 
Chocomelkskes for life Chiro Ruien Kluisbergen

Wensteam: Ann, Jessie en Jasmin 

Met dank aan:
Disneyland® Parijs, NMBS, badmintonclub WOBAD, Donati on 
Green Parrot Producti ons, Spaghetti  festi jn in Vilvoorde
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Ciana

Younes

De ontmoeti ng met Anna en Elsa was superleuk. 

Maar het echte hoogtepunt was ti jdens de parade: 
Anna en Elsa herkenden Younes! Ze liepen ineens 
naar ons toe: supermooi. We hadden dat nooit 
durven dromen. Younes was in de wolken. Maar ook 
door de andere prinsessen liet hij zich verwennen. 
Een echte charmeur.   

Ik mocht zoveel knuff els geven aan 
al mijn lievelingsfi guren en ik kreeg 
zoveel lieve knuff els terug: ik zal die 
voor alti jd bewaren in mijn hartje. 

Het was echt magisch genieten van 
een prachti g hotel en zoveel dat we 
mochten beleven in het sprookjes-
park.  

Magische 
momenten in

Wensteam: Linda, Liti cia en Christi ne

Met dank aan:
Disneyland® Parijs, NMBS, 
Pakketjesverkoop School T.I. Berkenboom Sint-Niklaas, 
Pop Up snoepwinkeltje School H. Familie Sint-Niklaas, 
Gift  Okra KRIKO Sint-Niklaas

Wensteam: Chris, Jana en Lizett e

Met dank aan:
Bloembinderij Het Sfeerhuys (Meeuwen), 
Bakker Daemen-Reumers (Opglabbeek), 
Slagerij Aendekerk (Opglabbeek), NMBS, 
Disneyland® Parijs, Litt le Roots, 
Ingrid en Freddy (Maaseik), 
Dr. Hardy (Zichen-Zussen-Bolder), 
P. Engelen (Tessenderlo), 
Frederix Guy (Tongeren)
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Remy gaat naar Pinocchioland
We werden opgewacht door Pinocchio himself en een 
team van Parco di Pinocchio in Collodi. Remy kreeg mooie 
cadeaus: allerhande houten afb eeldingen van Pinocchio, 
een balpen, een potlood,... 

Leuk was ook het papieren hoedje en de lange neus die in het 
park gemaakt werden door de lieve medewerkers. We hebben de 
ti jd kunnen nemen om het park te ontdekken. Eerst bezochten 
we het museumgedeelte met de interessantste hebbedingetjes 
van Pinocchio door de eeuw heen. De poppenkast was aandoen-
lijk en het contact met de echte Pinocchio was schitt erend voor 
Remy. De anti eke kermisatt racti es lieten je dromen van de ti jd dat 
Pinocchio naar luilekkerland ging en de reuzewalvis was buitenge-
woon spectaculair. De binnenstad was bezaaid met de allerleukste 
Pinocchiospulletjes. Ook de aangelegde tuin en de villa met vlinders 
hebben we bezocht. 

Mooie afsluiter was wel het uitzwaaiende reuzebeeld van 
Pinocchio,... niet vaarwel maar tot ziens Pinocchio en Collodi.

We werden opgewacht door Pinocchio himself en een 
team van Parco di Pinocchio in Collodi. Remy kreeg mooie 
cadeaus: allerhande houten afb eeldingen van Pinocchio, 

Leuk was ook het papieren hoedje en de lange neus die in het 
park gemaakt werden door de lieve medewerkers. We hebben de 
ti jd kunnen nemen om het park te ontdekken. Eerst bezochten 
we het museumgedeelte met de interessantste hebbedingetjes 
van Pinocchio door de eeuw heen. De poppenkast was aandoen-

Alissa gaat naar Planckendael
Zaterdagochtend, maar we mochten niet in onze pyjama blijven zitt en 
van mama. 

De deurbel ging. Daar waren Kristof en Charlott e van Make-A-Wish®. 
Met z’n allen gingen we op stap. We reden naar Planckendael! 

Daar mochten we een hele dag rondhangen en alle dieren bezoeken. 
Anders dan anders gingen we deze keer niet als eerste naar de 
olifanten kijken. Maar ik wilde de olifanten zien! Uiteindelijk loonde 
het geduld, want wat bleek? Ik kon de olifanten niet alleen van op 
een afstand bekijken: ik mocht zelfs mee achter de schermen en hen 
appeltjes voeren. 

Geweldig vond ik het om zo dichtbij mijn grote vrienden te kunnen 
komen! Wat een fi jne dag!

Wensteam: Greta, Ann en Christel

Met dank aan: 
Luchthavenvervoer Presti ge, 
Hotel Sheraton, 
Crew Brussels Airlines, 
Verzekeringskantoor De Witt e, 
Kerstmarkt Hulste, 
Artex Fashion, 
K.O.L.B.

Wensteam: Kelly, Charlott e en Kristof

Met dank aan: 
Druivenfesti val Hoeilaart, Planckendael
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Matti   naar Legoland
Het hotel was supertof. Overal kon je met Lego spelen, zelfs in mijn supercoole Ninjagokamer!  We konden heel snel op 
de att racti es: de hele snelle deden we zelfs twee keer. Ik vond de Polar X-plorer en de X-treme Racers heeeeel leuk! 

Ik legde mijn Legoland-rijbewijs af en we keken naar de fantasti sche gebouwen in Miniland.  We besloten nog enkele van 
mijn favoriete att racti es te doen waaronder Ninjago The Ride & The Temple én gingen naar de Nexo Knight-fi lm kijken. 

Ben en Djago naar Club Brugge
Ben en Djago werden elk bij hen thuis opgehaald met de limousine. Wat een toff e verrassing! Zo reden ze in sti jl naar het 
Jan Breydelstadion, naar hun favoriete voetbalploeg. Onderweg werden ze verwend met hapjes en drankjes. Bij Club Brug-
ge aangekomen werden ze ontvangen als vips. Ze kregen elk een eigen Club Brugge-shirt en een clubsjaal. Voor de match 
begon, kregen de jongens een rondleiding doorheen het stadion, in zalen waar men normaal niet mag komen en mochten 
ze de opwarming van de spelers van dichtbij meemaken. De match werd gevolgd vanop één van de beste plaatsen in het 
stadion: de Suzy-Box, recht onder de tribune van de bezoekers. 

De wedstrijd zelf was fantasti sch: 2-1 gewonnen tegen KAA Gent. Na de wedstrijd mochten Ben en Djago ook nog enkele 
spelers ontmoeten. Uiteraard werden daar veel foto’s van genomen en verzamelden ze handtekeningen. 

Het was echt een geweldige dag! 

Wensteam Ben: Liti cia, Marc en Vanessa
Wensteam Djago: Davy, Betti  e en Mieke

Met dank aan: Club Brugge, Lotus, Lions Club Scaldiana 
Waasmunster, The Quest – De Dansstudio (Zott egem), 
Versele-Laga Paastornooi KMSK Deinze, 
Ceels R2-Q2, Make-A-Kwis CM 
Waas en Dender

Wensteam: Trees, Françoise en Mieke

Met dank aan: 
V-tax Gent, Legoland hotel 
Dodentocht 2017 – Karl Vanquathem, 
Toneelgroep ‘t Komt In Orde (Kruishoutem), 
Lions Club Scaldiana Waasmunster
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Samen met zijn zus Minne ontdekte Matt o al snel de grote schatkist 
vol cadeaus, lekkernijen en uiteraard een piratenpak dat klaarlag in de 
limo. Aangekomen in Plopsaland trok hij al snel naar het plopbos, waar 
hij als een echte kapitein tot driemaal toe door het bos mocht varen. 

Naast vliegen met Maja de bij, boeven vangen met Mega Mindy, eend-
je zoeken samen met Kaatje,... was ‘le moment suprême’ uiteraard de 
ontmoeti ng met zijn helden Piet Piraat en Berend Brokkenpap. 

Deze helden bleken in het echt nog liever, warmer en stoerder dan 
op het scherm. Matt o zong samen met zijn helden het gehele Piet 
Piraat-repertoire en genoot daarna van een griezelige show.   

Matt o ontmoet Piet Piraat 
Samen met zijn zus Minne ontdekte Matt o al snel de grote schatkist 
vol cadeaus, lekkernijen en uiteraard een piratenpak dat klaarlag in de 
limo. Aangekomen in Plopsaland trok hij al snel naar het plopbos, waar limo. Aangekomen in Plopsaland trok hij al snel naar het plopbos, waar 
hij als een echte kapitein tot driemaal toe door het bos mocht varen. hij als een echte kapitein tot driemaal toe door het bos mocht varen. 

Naast vliegen met Maja de bij, boeven vangen met Mega Mindy, eend-Naast vliegen met Maja de bij, boeven vangen met Mega Mindy, eend-
je zoeken samen met Kaatje,... was ‘le moment suprême’ uiteraard de je zoeken samen met Kaatje,... was ‘le moment suprême’ uiteraard de 
ontmoeti ng met zijn helden Piet Piraat en Berend Brokkenpap. 

Deze helden bleken in het echt nog liever, warmer en stoerder dan 
op het scherm. Matt o zong samen met zijn helden het gehele Piet 

Vandaag kon onze kleine Alyssa naar 
Kabouter Klus. ’s Middags vulde ze haar 
buikje met een lekkere spaghetti  . 

Daarna was het ti jd om in het grote the-
ater naar de show van Klus te gaan kij-
ken. Nadien volgde de langverwachte 
ontmoeti ng met haar favoriete kabou-
ter: Kabouter Klus. 

Alyssa mocht bij Klus op de schoot, 
mocht koekjes eten en kreeg ook een 
drankje. Klus heeft  heel veel ti jd voor 
haar vrijgemaakt. Ze babbelden hon-
derduit. Bij het afscheid kreeg Alyssa 
nog een dikke zoen van Klus. 

Moe, maar heel blij en voldaan, 
gingen we terug huiswaarts.  

Alyssa ontmoet 
Kabouter Klus

Wensteam: 
Marleen, Marti ne en Philippe

Met dank aan: 
Studio 100, Kabouter Klus, Plopsaland De Panne, Filip Loos, K.O.L.B., 

KVG Moorslede, Familie Nuitt en, Paprika Cassis, vzw Drijam

ken. Nadien volgde de langverwachte 
ontmoeti ng met haar favoriete kabou-
ter: Kabouter Klus. 

Alyssa mocht bij Klus op de schoot, 
mocht koekjes eten en kreeg ook een 
drankje. Klus heeft  heel veel ti jd voor 
haar vrijgemaakt. Ze babbelden hon-
derduit. Bij het afscheid kreeg Alyssa 
nog een dikke zoen van Klus. 

Wensteam: 
Marleen, Marti ne en Philippe

Met dank aan: 
Studio 100, Kabouter Klus, Plopsaland De Panne, Filip Loos, K.O.L.B., 

Wensteam: 
Marleen, Marti ne en Philippe

Met dank aan: 
Studio 100, Kabouter Klus, Plopsaland De Panne, Filip Loos, K.O.L.B., 

KVG Moorslede, Familie Nuitt en, Paprika Cassis, vzw Drijam

Wensteam: Ilse en Liti cia

Met dank aan: 
Blaton, Limodeluxe, Ambachtelijk Chocolade Atelier Vyverman, Plopsaland De Panne, 
Pakketjesverkoop TBI Berkenboom, Gift  Pacarel bvba Zomergem
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We gingen naar de kapper om ons mooi te laten maken 
en vervolgens gingen we met de limousine naar 
Leuven. Ik mocht meekoken met Jeroen Meus! 

We hebben eerst een opname bijgewoond van 
Dagelijkse kost. Daarna was het ti jd voor het echte werk. 

Mijn zus, mijn nichtje en ik maakten ons klaar voor de 
opnames. We hebben lekkere soep gemaakt. We heb-
ben alle drie een snijplank en zijn allernieuwste boek 
gekregen. Het was echt supertof. Ik zal die dag nooit 
vergeten! 

Dankuwel Jeroen Meus en Make-A-Wish®. 

Mijn 
Dream Date

We gingen naar de kapper om ons mooi te laten maken 
en vervolgens gingen we met de limousine naar 

Marie als souschef van Jeroen Meus

Margot ontmoet K3 in Plopsaland
Margot piepte door het raam en zei: “Ik zie een roze auto”. We werden opgehaald als echte sterren met een roze limousine. 
Helemaal haar kleur! Margot werd als een vip begeleid naar Schoenen Torfs waar ze een paar K3-schoenen mocht kiezen. 
Daarna nog naar JBC om een K3-outfi t te shoppen. Om drie uur werden we verwacht voor de meet en greet met K3. Een 
foto, een knuff el, een handtekening, een praatje maken,... Het kon allemaal. Margot was in de wolken! Marthe beloofde haar 

dat ze straks op het podium zou kijken of ze haar 
zag en dat ze zou zwaaien naar Margot. Op de 
schouders bij papa zwaaide Margot enthousiast 
naar de drie meisjes. Tot op een gegeven mo-
ment ze het liedje 10000 luchtballonnen zongen. 
Marthe zong: “en een lief klein meisje hier ver 
vandaan...” en ondertussen wees ze naar Margot 
en zwaaide ze. Margot vond het fantasti sch. 

We zijn blij dat onze dochter ervan genoten 
heeft  en sti ekem hebben wij ook genoten om 
haar zo te zien genieten! 

Wensteam: 
Christel en Myriam

Met dank aan:
Plopsaland De Panne, Studio 100, K3, JBC, 

Schoenen Torfs, Reinout s Challenge, Kantoor Dewitt e, 
Rotary Club Brugge West

Ik zie een roze auto”. We werden opgehaald als echte sterren met een roze limousine. Ik zie een roze auto”. We werden opgehaald als echte sterren met een roze limousine. 

Wensteam: Inge, Frank en Valérie

Met dank aan: 
Jeroen Meus, Team van Dagelijkse Kost, Party Ride (Konti ch), Kreatos (Hoogstraten),
Dodentocht 2017 Kevinswalk (Wuustwezel)
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             Superheld

                voor 
                dag 1

Megan wenste om haar idool Mega Mindy te ontmoe-
ten. Toen Mega Mindy daadwerkelijk voor haar deur 
stond, was ze enorm verheugd. Van schroom was niets 
te zien: enkel voluit babbelen.  

We werden opgehaald in een mooie rode limousine, maar we wisten niet 
waarheen. Megan werd opgewacht door familie en klasgenootjes. Men kon zich 
laten grimeren door een ervaren make-uparti est. Er waren ballonfi guren en spelletjes 
met de animatrice. Megan genoot van alle aandacht en acti viteiten en straalde. 

Bedankt Make-A-Wish® 

Een heuse Mega Mindy-dag voor Megan

Op zaterdag 2 september kwam politi eman Patrick ons 
halen: we moesten Mega Mindy helpen. 

Anthony en ik mochten mee met de politi eauto. Een boef 
had de magische riem van Mega Mindy gestolen en wij 

mochten haar helpen: cool! 

Toen we de dief gevangen hadden, wou hij niet zeggen waar 
de riem was. Maar toen we hem heel hard kietelden, 

zei hij het ons toch. Als beloning mochten we nog naar 
Planckendael! Het was een hele leuke dag! 

Milan

Held Anthony 

Wensteam: 
Eberhard, Christi ne en 

Françoise

Met dank aan:
Party and bike for a wish (Geraardsbergen), 

Make-A-Kwis CM Waas en Dender, 
Bloemen Plantaardig Sint-Pauwels, 

Oscarcrew, 
MiKim FX Art Studio,

Limousine Luc Pauwels, 
Cosplay4Charity

Wensteam: 
Zita, Maaike en Annie

Met dank aan:
politi eman Patrick van politi e, ZNoord binnenspeeltuin “Den Deugeniet”, 

Planckendael, Cosplay4Charity, Heilig Hart (1ste jaar) Kalmthout, 
Stella Matuti na (lesmarathon) Wuustwezel, 

Sint Jan Berchmanscollege Malle

©
 &

 ™
 S

tu
di

o 
10

0
©

 &
™

 S
tu

di
o

10
0

O
PL
O
SS
IN
G
EN

: 
1D

:L
AR

A,
 2

B:
W

IL
LY

, 
3E

:M
AY

A,
 4

C:
BA

RR
Y,

 5
A:

M
AX

 •
 K

LE
U

R:
 P

AA
RS

 •
 V

AK
JE

S 
C+

E 
• 

O
LI

FA
N

T

Zoek de 5 verschillen!

Zoek voor 
elke fi guur 
de juiste 
schaduw.

Vul jij ook de 
namen in?

Welke kleur 
zie je niet in 
de tekening 
van Bumba?

Vul in. Wat lees je in de gele vakjes?

A GFEDCB

Zoek 2 dezelfde vakjes!

A

1
2

3

4

5

C

B

D
E

ST00-17-00771-Make_a_Wish_2018.indd   1 20/09/17   10:09



15

Een heuse Mega Mindy-dag voor Megan
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www.bakeawish.be

Door het houden van een cakeverkoop 
tover je een meisje om tot een prachtige prinses 
en je brownies laten een kindje vliegen. 
Iedereen wensfee!

Help ons mee bakken ten voordele van 
Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen

www.bakeawish.be

Door het houden van een cakeverkoop 
tover je een meisje om tot een prachtige prinses 
en je brownies laten een kindje vliegen. 
Iedereen wensfee!

Help ons mee bakken ten voordele van 
Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen
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www.bakeawish.be

Door het houden van een cakeverkoop 
tover je een meisje om tot een prachtige prinses 
en je brownies laten een kindje vliegen. 
Iedereen wensfee!

Help ons mee bakken ten voordele van 
Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen
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Karl Vanquaethem
Op 11 augustus heeft  Karl Vanquaethem 
de Dodentocht van 100 km gestapt. 
Hij heeft  zich hierbij laten sponsoren ten 
voordele van Make-A-Wish®. De sponsortocht 
heeft  liefst € 8.053 opgebracht. Bedankt!

Toneelgroep ‘t Komt In Orde
De toneelgroep ’t Komt In Orde uit Kruishoutem organiseerde in 
november 2 voorstellingen van “Rhonda, het piratenmeisje” die 
beiden volledig uitverkocht waren. We mochten niet alleen ge-
nieten van een fantasti sch toneelstuk met vele jonge talenten, 
maar we kregen bovendien nog een prachti ge cheque ter waarde 
van 1500 euro. Een oprechte dankjewel!! 

Goede Doelen Lommel
De sympathisanten “Goede Doelen Lommel” hebben een uit-
gebreid dranktentje uitgebaat op het kerkplein van Lommel 
ti jdens Beeldig Lommel op 17-18 juni 2017. Beeldig Lommel is het 
levende beeldenfesti val met Europese uitstraling, dat elk jaar dui-
zenden toeschouwers lokt. Met hun op en top georganiseerde acti e 
verzamelden ze € 1.000 ten voordele van Make-A-Wish®.

Hartelijk dank aan deze fi jne groep vrijwilligers, met een groot 
hart voor onze wenskinderen. 

Geboortegeschenk
Het gezinnetje van Cetti  na Dali en Cardillo Christi aens is, na een eerste 
tweeling, uitgebreid  met een tweede tweeling, Emma en Tristan. In plaats 
van een geboortelijst of pamperrekening, hebben zij aan familie en vrienden 
gevraagd om een donati e te doen aan Make-A-Wish®. Hun fi jne acti e heeft  
€ 925 opgebracht. Wij wensen Cetti  na, Cardillo en de vier kinderen een
gelukkig leven. 
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Miss Coast 
Belgium
Twee knappe 
fi nalisten van Miss Coast Belgium, Feline 
en Thalisa, hebben via de sleutelhanger-
verkoop maar liefst € 440 verzameld voor 
Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen. 
Wij danken hen hartelijk voor dit mooie initi ati ef.

Fundraising

en Thalisa, hebben via de sleutelhanger-
verkoop maar liefst € 440 verzameld voor 
Make-A-Wish
Wij danken hen hartelijk voor dit mooie initi ati ef.

Make-A-Kwis CM Waas en Dender
Op zaterdag 7 oktober vond de allereerste quiz plaats. De 
dienst uitkeringen CM Sint-Niklaas nam de organisati e voor 
zich. Een supersterk, vrolijk en goed georganiseerd team zorgde 
ervoor dat het een gezellige, plezante en sfeervolle quizavond 
werd met veel vriendschap, waar veerti g quizploegen van mochten 
genieten. We mochten een fantasti sche, prachti ge cheque ontvangen 
van € 2000.

Een superlieve en waardevolle dankjewel.

KVG Moorslede
KVG Moorslede besloot om met eigen bestuursleden een 
toneelstuk op te voeren. Het werd een komisch stuk 
“De lingerie van Meneer Henri”. Ze speelden voor drie 
uitverkochte zalen en ten voordele van Make-A-Wish® 
Vlaanderen. We mochten dan ook een heel mooie 
cheque van € 6.500 in ontvangst nemen.

Waarvoor onze oprechte dank!

Sint Jorisschool SIJO Menen
De Sint-Jorisschool SIJO in Menen organiseerde allerlei acti es in 
het kader van de Warmste Week en dit voor drie goede doelen: 
Make-A-Wish®, Kloen en Prinses Harte.

De slotapotheose vond plaats op 24 november. Er werd een 
superbedrag van € 6.600 verzameld, te verdelen onder de drie goede 
doelen. Ook Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen ontving een mooie 
cheque van € 2.200, waarvoor onze oprechte dank.
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Soropti misten  �  St-Truiden
Mevrouw Chris Motmans, lid van de Soropti misten Sint-Truiden, 
richtt e dit jaar ook weer een tennistornooi in met haar club “Mombeek . 
Zij organiseerde dit tornooi met hulp van haar echtgenoot Carmans 
Lucien en van het echtpaar Benit Edouard-Verberkmoes Katrien.  

Zij schonken de opbrengst van een tombola – € 1.500 – aan Make-
A-Wish®. Hartelijk dank aan de inrichters en de clubleden om via hun 
sporti eve inzet onze organisati e te steunen. 

Herinneringsmoment Maarten Leyen
Zaterdag 26 augustus. De avond waarop we met z’n allen nog 
eens gezellig samenkwamen om de legendarische verjaardag van 
Maarten Leyen te vieren. En omdat Maarten zelf een schitt erende 
herinnering had aan Make-A-Wish®, leek het ons een leuk idee 
om alle inkomsten integraal aan Make-A-Wish® te schenken. En 
dat het een goeie avond was! Dankzij het sponsoren van een 
vat door de ouders van Maarten en de steun van alle vrienden 
en familie, raapten we € 500 bij elkaar! Zo hopen we nóg meer 
kinderdromen waar te kunnen maken.

Sponsortocht Delhaize medewerkers
Een groepje van ti en sporti eve medewerkers van Delhaize Waterschei 
wandelde van Waterschei naar Scherpenheuvel. Ze vertrokken in de late avond-
uren en bereikten Scherpenheuvel om acht uur in de ochtend. Het was een 
vermoeiende maar geweldige tocht van 44 km. Bij aankomst werden ze door een 
aantal toff e collega’s uitbundig verwelkomd om samen af te sluiten met een lekker 
ontbijt. Heel wat klanten en vertegenwoordigers van hun Delhaize winkel 
hebben hen gul gesponsord. Zo hebben zij het mooie bedrag van € 1.545 
verzameld en overgemaakt aan Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen. Hartelijk 
dank aan deze sporti evelingen en allen die fi nancieel hun steentje bijdroegen. 

Veerle Wouters donati e
Op 8 juli ontving Veerle Wouters samen met 2 andere Vlaamse Kamerleden de 
jaarlijkse Flor Grammensprijs, een geldprijs die zij elk op hun beurt integraal aan het 
goede doel schenken. Deze prijs wordt uitgereikt aan mensen die de idealen van 
en de gedachtenis aan Flor Grammens uitdragen. Veerle ontving de prijs voor haar 
boek “Sleutels tot ontgrendeling” dat zij samen schreef met Hendrik Vuye. Veerle 
koos ervoor om een cheque ter waarde van € 1000 aan Make-A-Wish® Vlaanderen 
te schenken. “Dankzij de onvoorwaardelijke inzet van al haar vrijwilligers, heeft  Make-
A-Wish® al meer dan 2500 wensen vervuld. Mogen er nog vele bij komen!”
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De Dansstudio  �  Zott egem
Op 13 en 14 mei organiseerde De Dansstudio een dansvoorstelling 
waarbij iedere danser het beste van zichzelf heeft  gegeven. De mooi 
gebrachte dansen en de prachti ge choreografi e maakten er een wonder-
lijke voorstelling van. Tijdens de pauze konden de toeschouwers smullen 
van heerlijke wafels. Dit bracht maar liefst 1200 euro op en dat schenken 
ze integraal aan Make-A-Wish®, waarvoor onze oprechte dank aan De 
Dansstudio! 

Schoolfeest Dromen Gentbrugge
Op 20 mei trokken alle kleuters en leerlingen van de BSGO Gentbrug-
ge hun dansschoenen aan en gaven het beste van zichzelf. Alle dansen 
waren prachti g en ze hebben een mooi bedrag van € 1350 bijeengehaald, 
onder meer door de verkoop van zelfgemaakte werkjes. Een ‘dank jullie wel’ 
komt jullie richti ng uit...

Arteveldehogeschool Gent
Twee studenten van de Arteveldehogeschool Gent, richti ng Event- en 
projectmanagement, overhandigden een cheque van € 287,60 na hun pro-
ject rond de avant-premiere van de nieuwste fi lm van FC De Kampioenen. 
Dank u wel Emile Cnudde en Sam Dujardin voor jullie inspanningen en dit 
mooie resultaat.

Miss De Luxe
Sinterklaas en Zwarte Piet mochten voor Make-A-Wish® Belgium-
Vlaanderen een heel mooi bedrag in ontvangst nemen van 
onze trouwe sponsor “Miss De Luxe 2018”. De fi nalistes heb-
ben zich ook dit jaar enorm ingezet en waren fi er een mooie 
cheque van € 4.349,17 te mogen overhandigen. Dank u wel 
organisati e voor de keuze van het goede doel en een dikke pluim 
voor iedereen die dit mee mogelijk gemaakt heeft . 

GBS De Driesprong Millen – Riemst
Tijdens de kerstmarkt in GBS De Driesprong organiseerde het zesde 
leerjaar een workshop om geld in te zamelen. De bezoekers konden 
een sleutelhanger maken en zo Make-A-Wish® steunen. De leerlingen 
werkten de hele dag mee om kinderen en ouders te overtuigen om 
dit goede doel te steunen. Zo wil de school een steentje bijdragen aan 
een Kerst voor iedereen. Met trots overhandigde de school € 400 aan 
Make-A-Wish®. Dat kan zeker bijdragen aan enkele bijzondere en geluk-
kige momenten. 



Graag bedanken we 
bijkomend volgende 

sponsors...

Wens Marijn:
VDAB 
Arteel 
Uniqlo

Wens Lennert:
Disneyland® Parijs
NMBS
Gift en naar aanleiding overlijden Jacques Knaepen
De Bosklappers
Ride4Charity
Bake My Day

Wens Jayden:
NMBS 
Disneyland® Parijs 
Rommelmarkt Wervik 
Gift  Kyana Decoene

Wens Mehran:
Pakketjesverkoop van TBI Berkenboom  

Wens Merel:
Sheraton Brussel
Zuiderhuis nv
RSS-luchthavenvervoer
Kersthuis Bredene
Broederschool Roeselare – Verkoopsacti e
Artex Fashion steunt Make-A-Wish®

Gift en verjaardagsfeest Katrien Deprez
Gift  n.a.v. feestje “20 jaar later” van wenskind 
Karen Blondeel
Donati e G. Decostere

Wens Hannes:
Delhaize Genk sponsortocht
Guy Daniels – boek heksenwens
Roche 2017 
Pairi Daiza
Mijnheer Dupont Marc
Mevrouw Straka Magda 
Brandweerzone Oost-Limburg
B&B L’Instant au Présent

Wens Amina:
Taxi Marley Aalst
Gentlemen’s Race Day GRD 
Philip Gevaert Deinze
Acti e fi nalisten Miss Coast
Lions Club Scaldiana Waasmunster

Wens Mayaar: 
Walibi
JBC
Clayhunters Meldert
Idiot Conventi on
Nutanix

Wens Lasse: 
Het Fietslab Leuven
Toneelgroep “’t Komt In 0rde” Kruishoutem
Lions Club Scaldiana Waasmunster (Oldti mer & GT rally)
Karl Vanquaethem wandelaar Dodentocht 2017

Wens Mylow:
De Watergroep
Blaton
Torino
Ambachtelijk Chocolade Atelier Vijverman
Fun Belgium
’t Vlindertje
Deelname aan Dodentocht 2017 
Waasmunter Oldti mer + GT Rally 
Lions Club Scaldiana Waasmunster 
Variétéshow OLVP Secundair Onderwijs Sint-Niklaas 

De wensverslagen in deze wenskrant zijn 
slechts een greep uit de vele prachti ge wen-
sen die we de afgelopen ti jd weer vervuld 
hebben dankzij uw steun.
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Wens Zainab:
Roompot Vakanti es 
Taxi Engel 
Traiteur Bicasso
Vivaboxes internati onal vzw - 
omruiling Vivaboxes
Donati e Messe Benelux
Gift  Goffi  n Van Kerschaver
Gift  Sport events vzw
Badmintonclub Wobad

Wens Sam:
Confi serie ‘t Kerkpleintje
‘t Sfeerhuys, Orthomed
Bakker Daemen 
Beenhouwerij Aendekerk
St-Oda
Wouters Veerle
Smeets Youandi
Duijsters Pascal
Fam. Chtristaens-Dalli
Kopriva Niko
D’Hondt Jelle
Roche 2017

Wens Liliana:
Beenhouwerij Aendekerk, Opglabbeek
Bakker Daemen
Reumer, Opglabbeek
Orthomed, Genk 
Driesen-Mertens, Bree
JBC Houthalen
Het “Weyerke” Zolder
Roche
Litt le Roots
Deraya, Genk
Lidl Belgium
Delhaize Genk

Wens Lenn:
Clayhunters Meldert 
M4L16 Het coolste café 
For a Bett er Life vzw 
De Flippers 
Tradibouw
Pizza Hut Tienen 
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Onze jaarlijkse 
paasactie komt eraan!

Indien u interesse heeft  om aan deze acti e deel te 
nemen, kan u onze ONLINE bestelbon invullen en 
per mail bezorgen aan secretariaat@makeawish.be.

U kan alle info terugvinden op www.makeawish.be.



Raad  van Bestuur
Erevoorzitster

Marie-Christi ane de Corswarem
erevoorzitt er@makeawish.be

Voorzitt er Raad  van Bestuur
Leo Peeters

voorzitt er@makeawish.be

Algemeen Coördinator
Hilde Vander Sti chele

coordinati e@makeawish.be

Coördinator Wensen
Christi ne Meert

wensen@makeawish.be

Coördinator Financiën
Guido Willems

fi nancieel@makeawish.be

Coördinator Vrijwilligerswerking
Ingrid Hendrickx

vorming@makeawish.be

Coördinator Communicati e
Christel Vansteelandt

publicrelati ons@makeawish.be

Coördinator Fundraising
Ann Van Cappellen

fundraising@makeawish.be

Kernverantwoordelijken
West-Vlaanderen: Myriam Taillaert

west-vlaanderen@makeawish.be
Vlaams-Brabant: Bernadett e Lanoizelé

vlaams-brabant@makeawish.be
Limburg: Maria Donckers

limburg@makeawish.be
Oost-Vlaanderen: Marc Peeters

oost-vlaanderen@makeawish.be
Antwerpen: Annitt a Vervoort

antwerpen@makeawish.be

Secretariaat
Make-A-Wish® 

Belgium-Vlaanderen
Gentsesteenweg 3 bus 2

2800 Mechelen
tel. 015/67 60 00

secretariaat@makeawish.be
0441.375.140

KBC BE83 4093 0351 0115

Verantwoordelijke Uitgever
Leo Peeters

Alle foto’s in deze uitgave zijn 
eigendom van Make-A-Wish® 

Belgium-Vlaanderen, 
tenzij anders weergegeven.

 

Met dank aan onze
Partners

RAMEN & DEUREN
PORTES & FENÊTRES


