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Lieve donateurs, vrienden en lezers van Stichting Wensdroom Moerdijk,
 

allereerst wensen wij u namens onze Stichting de allerbeste wensen voor het nieuwe
jaar, opdat we in goede gezondheid, omringd door warmte en lieve naasten, maar veel 

 geluksmomenten mogen beleven.
 

Het is alweer een tijd geleden dat wij jullie via een nieuwsbrief op de hoogte hebben
gehouden, in 2020 was de laatste editie om precies te zijn. Dat betekent niet dat we stil

hebben gezeten, integendeel
 

. Er zijn ondertussen veel mooie dingen gebeurd, leest u mee?



In 2021 kregen we een hele
bijzondere aanvraag om een
badkamer te renoveren, het is
prachtig geworden!
We hebben een gezin verrast
met een dagje uit naar hun
favoriete plek: De Beekse
Bergen.
We hebben een heel bijzonder
gezin verrast met een Babboe
bakfiets.
In 2022 hebben we een gezin
mogen verrassen met een
prachtig sieraad waarin de as
van hun recent overleden vader
is verwerkt.
We kregen een ontroerende
vraag van ouders of het huis
van hun dochter geschilderd
kon worden, dat hebben we
gedaan. 

BLIJE
GEZICHTEN.

Op deze pagina willen wij u
graag meenemen in een aantal
van  de wensen die wij in 2021
en 2022 zowel hebben mogen

vervullen.

We hebben dhr van Geel, die
vroeger vrachtwagenchauffeur
is geweest en
rolstoelafhankelijk is, een  paar
gezellige uurtjes verrast door
op pad te gaan in een geliefde
vrachtwagen. Hij heeft een
geweldige dag gehad!
We hebben een Duofiets in
bruikleen gegeven, waar een
familie heel veel fietsplezier aan
beleeft!
Bewoners van Sovak hebben
genoten van een geweldige
Eftelingvakantie!
We hebben een heuse
Feyenoord fan verrast met een
geluksdag naar zijn geliefde
Rotterdamse stadion. Met
speciale dank aan Leon Helmer
die belangeloos met zijn
vrachtwagen naar Rotterdam
heeft gereden. Het was een dag
om nooit te vergeten!



Zoals bijvoorbeeld Kees en Rian
Roelen die tijdens de landelijke
aardappelrooidag producten
verkochten, waarvan de
opbrengst naar de Stichting
ging.

Marith van der Werf maakte
armbandjes en gaf een gedeelte
van haar opbrengst aan onze
Stichting. 

 Jos Schalk doneerde zijn giften
van zijn 40 jarig jubileum bij de
gemeente Moerdijk aan onze
Stichting.
 
Tijdens de jaarlijkse autorally
georganiseerd door Running
Wheel 4 Cancer is er een
gedeelte van de opbrengst
gedoneerd.

Naast onze trouwe donateurs
die financieel bijdragen en er 
 onder andere voor zorgen dat
wij wensen kunnen blijven
vervullen, worden wij
regelmatig verrast met
financiële bijdragen van bijv.
verjaardagen of jubilea.

Wij zijn enorm  dankbaar voor
de betrokkenheid van veel
bedrijven en anonieme
donateurs, als ook lokale
ondernemers en zelfs kinderen
die het intitiatief nemen om
onze Stichting financieel te
onderstenen. 

Als ook vrijwilligers die
belangeloos bijdragen aan het
uitkomen van wensen:
Jullie inspanning wordt
gewaardeerd!

GULLE GEVERS.



We ontvingen heel veel
ontroerende en
hartverwarmende berichten: 

van mensen die hun
familieleden wilden bedanken
dat ze de afgelopen jaren zoveel
klaar hadden gestaan, tot
bezorgde vrienden, waarbij
door Corona, of andere
plotselinge ziekten de
gezondheid van diens dierbaren
niet meer zo vanzelfsprekend
leken, tot aan moeders die
dochters een steuntje in de rug
wilden geven.

Of vriendinnen die als blijk van
waardering dit pakketje wilden
geven!

In november 2021 deelden wij
100 pakketjes '' vol warmte '' uit,
in samenwerking met de
Welzijnsmakelaars. 

De pakketjes bestonden uit de
gedichtenbundel geschreven
door Renske Reniers, vol met 
 positivteit, inspiratie en
bemoedigende woorden en een
kaars.

Een geweldige actie waarbij we
in samenwerking met de  Zeven
schakels en diens bewoners een
heuse inpakmiddag hebben
gerealiseerd!

We deden een oproep via onze
social media met de vraag wie
het verdient om in het zonnetje
gezet te worden...

HART
VERWARMENDE 

ACTIE.



 
We willen u namens Stichting Wensdroom Moerdijk heel erg

bedanken voor uw tijd en aandacht.
 

Stichting Wensdroom Moerdijk heeft als doelstelling het
eenmalig doen uitkomen van een wens ongeacht leeftijd/geslacht

voor zoveel mogelijk mensen woonachtig in de gemeente
Moerdijk met een ernstige chronische ziekte en/of

lichamelijk/geestelijk beperking en die niet over voldoende
financiële middelen beschikken om de wens zelf te

verwezenlijken.
 

Wij zien ernaar uit om het komende jaar heel veel mooie
wensaanvragen in behandeling te nemen. 

 
Volgt u ons al op facebook? Stichting Wensdroom Moerdijk

Bent u bekend met onze website? www.wensdroommoerdijk.nl

WIJ KOMEN
GRAAG MET U IN

CONTACT.


