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Onze Stichting heeft ook in 2017 zo veel activiteiten ontwikkeld en er is zo veel gebeurd, dat het best 

moeilijk is om een keuze te maken uit deze veelheid aan vermeldenswaardige feiten. Wat nu volgt is 

een indruk van hetgeen we allemaal doen en meemaken en heeft niet de pretentie om volledig te 

zijn. 

 

- Het aantal wensdagen dat we mochten organiseren neemt nog steeds toe. In 2017 waren dat 

er 107. Het bestuur heeft berekend dat, in de huidige opzet van de Stichting, 150 wensdagen 

ongeveer het maximum is: we willen immers elk kind en elk gezin volledige aandacht en 

kwaliteit garanderen!  

- Hartverwarmend is het om telkens weer te ervaren, hoe gedreven en enthousiast onze 

vrijwilligers zijn. Creatief en betrokken zorgen ze er voor dat ‘hun’ wensdagen een echt 

feestje zijn en een diepe indruk maken op de zieke kinderen en de gezinnen.  

- In het bestuur zijn er mutaties geweest. Op 15 mei nam Bart Mijnster afscheid en Lenneke 

Hoedemaker stopte in september. Beiden vanwege drukke werkzaamheden. Kees Osseweijer 

was in 2017 voor het laatst voorzitter. Hij motiveerde deze keuze als volgt: ‘als voorzitter van 

zo’n mooie stichting in opbouw, moet je waken voor vergrijzing en krimp van je netwerk’. In 

de persoon van Jacco van Kleef is een enthousiaste en kundige opvolger gevonden.  

- Naast de organisatie van wensdagen is er ook veel aandacht geweest voor promotie van de 

Stichting. Zo waren we aanwezig op het Telekidsfamiliefeest in de Evenementenhal in 

Gorinchem op 3,4 en 5 juni met een eigen stand, inclusief speelplein. Ook deden we mee aan 

de actie ‘Warm Hart’ van de NCRV en waren we in december te zien bij RTL in een filmpje 

van een half uur. In een regionale advertentiekrant hebben we veel over ons werk kunnen 

vertellen. We zijn nog bezig om een ‘Comité van aanbeveling’ in het leven te roepen als 

ondersteuning voor onze PR en bevordering van de naamsbekendheid. Niet in het minst om 

ook aan de broodnodige centjes te komen… 

- Hoe komen we aan ons geld? Allereerst worden we fantastisch ondersteund door Van 

Hoorne Entertainment: met een percentage van hun netto winst, maar ook door de inzet van 

mensen en materieel. Verder is er een scala aan bedrijven, instellingen, verenigingen en 

vooral ook mensen die ons sponsoren en giften geven. Hartverwarmend zijn vaak de acties 

van kinderen en de creativiteit en betrokkenheid waarmee ze zich voor ons inzetten. Namen 

noemen doen we hier maar niet: niemand mag vergeten worden! 

- Het Gala in Amsterdam op 12 december 2016 was natuurlijk een enorme bron van 

inkomsten: netto een bedrag van € 57.873,00! Het bestuur heeft besloten om dit in 2017 niet 

op deze wijze te herhalen, maar rond het jubileum van Van Hoorne op 1 juli 2018 zal een 

andere actie ontwikkeld worden. 

- Onze eerste nieuwbrief is verschenen op 27 februari 2017 en regelmatig willen we op deze 

manier iedereen op de hoogte houden van onze plannen en belevenissen. Aarzel vooral niet 

om zelf ook ‘kopij’ aan te leveren! 



   
- De vrijwilligers willen we regelmatig bijpraten en consulteren op bijeenkomsten in 

Molenaarsgraaf. Op 18 mei deden we dat met een heerlijke BBQ en werd ook een 

ideeëncommissie in het leven geroepen. 

- En zo zijn er nog plannen genoeg en acties uit te voeren. Uiteraard gaan we aan de slag met 

de werving van donateurs (die noemen we dan ‘vrolijke vrienden’). De schoolmusical hebben 

we anders ingericht: deze is nu gratis, maar scholen verplichten zich dan wel om een actie 

voor ons te organiseren. 

-  

Ook 2017 was weer een dynamisch en succesvol jaar: veel gedaan, veel gelachen en soms toch ook in 

de uitvoering een traantje gelaten. Jullie zullen het met ons eens zijn: wat een mooi en dankbaar 

werk mogen we doen! 

 Bedankt allemaal. 


