Van de voorzitter...
Lieve

Vrienden

van

Lach

voor

een

Dag,

Net na de kerst onze laatste nieuwsbrief van dit
jaar. Een moment van terugblikken. In 2019
hebben we maar liefst ca 100 wensdagen mogen
verzorgen. Dit gaf veel blijde gezichten bij de
kinderen, ouders en familie. Wat is het mooi dat
we

hiermee

een

lichtpuntje

kunnen

zijn.

Behalve vreugdevolle dingen, gedenken we
helaas ook wenskinderen die niet meer bij ons
zijn. In gedachten zijn we bij hun gezinnen en
wensen

wij

hen

sterkte!

2019 vat ik samen met ‘verbondenheid’. Steeds
meer mensen, bedrijven en organisaties steunen
onze stichting met mooie bijdragen.

Het is een feest om die bijdragen te mogen ontvangen. Indrukwekkend zijn vooral de vele kinderen die zich
spontaan en belangeloos inzetten voor onze Stichting. En die enorme waardering geldt ook voor alle
vrijwilligers die zich voor de Stichting inzetten. De verbondenheid die jullie laten zien naar de wenskinderen
en hun gezinnen, maar ook onderling is overweldigend. Als bestuur onze grote waardering hiervoor:
BEDANKT!

Wij kijken natuurlijk ook uit naar een nieuw jaar met nieuwe wensdagen, een gala en andere activiteiten.

Namens het voltallige bestuur een goede jaarwisseling, nog meer verbondenheid, blijde gezichten en
bovenal

gezondheid!

Jacco van Kleef, voorzitter Stichting Lach voor een Dag

Vrolijke momenten december 2018

Femme, 'Wat hebben we genoten en gelachen, schitterend gewoon.'

Giovanni, 'Wauw en nog eens wauw! Dit waren dagen om nooit meer te vergeten!'

Luca, 'Oeps! De tijd vloog voorbij maar het was zo onwijs gezellig en de kids voelden zich beide zo

bijzonder en hebben zo genoten van alles wat ze hebben meegemaakt dit weekend.'

Wesley, 'Ik kan terug kijken met een big smile op mijn gezicht!! Dit was echt een geweldig weekend. De
middelste zegt al “dit ga ik nooit meer vergeten!”

Elin, 'Ze straalde van oor tot oor! Daarna zijn we met een glimlach op ons gezicht naar huis gereden, een
glimlach die er tot nu toe nog steeds is.'

Sami, 'Lieve mensen, jullie hebben ons echt een zorgeloos en onvergetelijk weekend gegeven, waar
samen genieten de boventoon heeft gevoerd en waar wij met een warm hart aan terugdenken.'

Lees hier de verslagen van Femme, Giovanni Luca, Wesley, Elin en Sami

Vrolijke vrienden december 2018
Concert

llionsclub

Rhoon

oude

Maas

Vrijwilligers

in

het

zonnetje

Lionsclub Rhoon Oude-Maas organiseerde ook dit

In het blad Vriendin nr 51 staan vier vrijwilligsters

jaar weer een benefietconcert en wel op zaterdag

van onze Stichting te pronken.. Lemone, Diana,

8 december jl. in de Hervormde kerk aan de

Ria en Monique zijn afgereisd naar Hoorn voor

Dorpsdijk in Rhoon. De zaal zat geheel vol en dat

een

heeft voor Stichting Lach voor een Dag het

aangeboden door het blad Vriendin. Wat is het

fantastische bedrag van maarliefst 2500 euro

een prachtige foto geworden en zo ontzettend

opgeleverd.

verdiend.

Lees hier meer

Lees hier meer

kerstmetamorfose.

Bekijk meer vrolijke vrienden

Een

verwendag

Wij wensen iedereen veel vrolijke en mooie momenten in 2019!
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