NIEUWSBRIEF WENSDROOM
Het is weer tijd om alle sponsoren en belangstellenden van onze laatste activiteiten op de
hoogte te brengen.
Onze stichting ‘Wensdroom Moerdijk’ wordt geleidelijk steeds bekender onder de bevolking.
Dit blijkt uit de talloze blijken van waardering , en ook vooral door de frequente
schenkingen die ons ten deel vallen.De sponsoring bestaat uit geldbedragen (bv inzameling
op verjaardagen,bruiloften e.d) maar ook uit persoonlijke bijdragen in de zin van willen
chaufferen , schoonheidsverzorging, kapster, of een andere vorm van ondersteuning.
Deze ondersteuning doet ons erg goed ,en we maken daar dan indien de gelegenheid zich
voordoet graag gebruik van.

In 2012 hebben we weer een aantal wensen kunnen vervullen:
-

-

Jongen 14 jaar ,ernstig gehandicapt sinds zijn geboorte, wilde graag een
vliegtocht.We hebben voor hem en zijn ouders een rondvlucht boven West-Brabant
kunnen regelen.Dank aan de pilote ,die belangeloos meewerkte!.
Zijn broer , die vanzelfsprekend ook wel eens iets leuks wil, heeft samen met een
vriendje een volledig verzorgd dagje Beekse Bergen gekregen.
In de nabije toekomst zal ook nog een tuin van iemand met de ziekte van Parkinson
volledig opgeknapt worden

Er komen best wel wat wensen bij ons binnen, maar niet alle wensen voldoen aan de
eisen die we in onze statuten opgenomen hebben. We moeten soms dus wel eens
mensen teleurstellen. Het komt erin het kort op neer dat mensen voor wie de wens
bestemd is om medische redenen, financiele redenen of wellicht ook om
organisatorische redenen niet in staat zijn deze wens tot uitvoering te brengen .

Er staan nog een paar grote evenementen op de agenda ,die bedoeld zijn om ons
financieel te ondersteunen:
-

Het .. jarig jubileum van Zezam: men wil een deel van de ‘’ inkomsten’
aan ons toebedelen. Bij voorbaat hartelijk dank!

-

Op 8 december vindt in de Borgh het jaarlijks groot optreden van de Black Sheep
Swingband plaats .Ook hiervan ontvangen wij de revenuen!Blijf de plaatselijke
kranten in de gaten houden!

Kortom: heel veel ondersteuning door sponsoren.Wij zouden graag nog meer
wensen ontvangen . Wellicht is men toch nog wat beschroomd om een wens te
presenteren en vinden er daardoor relatief weinig aanmeldingen plaats.
Hoe dan ook : we hopen dat mensen goed om zich heen blijven kijken en indien
mogelijk ons een wens doen toekomen.
Allen dank voor uw steun en aandacht, tot de volgende nieuwsbrief.

