
 

 

 
 

Tijdens het lustrumjaar is Make-A-Wish Nederland het goede doel. 
Samen maken we Wensen waar!! 

 
 
Elke dag horen gemiddeld 3 families in Nederland dat hun (klein)kind, broertje of zusje, een ernstige, 
soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Het gezinsleven verandert in één klap totaal.  
 
Over Make-A-Wish Nederland 

Kinderen als Jan, Timo en Sara knokken ergens in Nederland tegen hun ziekte. In plaats van lekker 
buiten te spelen, naar school te gaan of te sporten, liggen ze thuis in bed of in het ziekenhuis. Soms 
raken ze hun haren kwijt, of worden ze misselijk van al die medicijnen.  
Make-A-Wish wil al deze jonge patiënten tussen 3 en 18 jaar een positieve boost meegeven. Het 
laten uitkomen van wensen verandert levens, en dat is wat wij doen.  
 
Een Wish Journey is goud waard, voor het kind én voor het gezin 

Een wensvervulling is een zorgvuldig geplande Wish Journey. Het geeft kinderen en hun familie een 
positieve boost waar ze heel lang kracht en vertrouwen uit kunnen putten. 
Als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan hij ook geloven dat hij beter wordt. Dat is de 
kracht van de wensvervulling.  
Wenskind Mats (14) beleefde een unieke wensvervulling tijdens zijn ontmoeting met topgolfer Joost 
Luiten! Samen met kunstenaar Pim Smit maakten ze een enorm kunstwerk, door het slaan van 
golfballen met verf op een doek. Lees hier verder! 
 
Samen kunnen we levens veranderen 

Fijn dat Golfclub Grevelingenhout iets voor de wenskinderen wil doen. Ieders talent, tijd of geld kan 
het leven van een kind met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte positief veranderen.  
Dus schrijf je in voor de “Bruse Golfdagen” (€ 1.50 van het inschrijfgeld gaat direct naar het goede 

doel) en geniet in de Brasserie van de smakelijke SandWish (€ 1,00 voor het goede doel)!  

Er wordt nog hard gewerkt aan meerdere initiatieven. Houd dus de komende  nieuwsbrieven in de 
gaten; Samen maken we wensen waar! 
 

              

http://bit.ly/JoostLuiten_MakeAWishNL

