Spreekbeurtpakket

Intro
Kun jij je voorstellen dat er kinderen zijn van jouw leeftijd die heel ernstig ziek zijn?
Deze kinderen hebben geen gewone griep of verkoudheid, maar zijn zo ziek dat ze in
een ziekenhuis naar de doktor moeten voor hulp. Soms liggen ze weken tot
maanden in een ziekenhuisbed. Het leven van deze kinderen bestaat dan voor een
groot deel uit behandelingen en medicijnen. Dat is heel ingrijpend. Voor het kind
zelf, maar ook voor de familie en de vriendjes en vriendinnetjes van het kind.

Als een kind ernstig, soms levensbedreigend ziek is, kan Make-A-Wish Nederland ervoor
zorgen dat het kind een onvergetelijke wensvervulling krijgt. Wij noemen dit de Wish
Journey. Een Wish Journey geeft een kind met een ernstige ziekte weer vertrouwen en
een positieve boost voor de toekomst.

Jouw spreekbeurt gaat over de allerliefste wens van kinderen met een ernstige, soms
zelfs levensbedreigende ziekte en over het werk van Make-A-Wish Nederland. Je kunt
over Make-A-Wish Nederland op verschillende plekken informatie vinden, zoals op onze
website en social media kanalen als Facebook en YouTube. In dit spreekbeurtpakket
helpen wij je alvast een eindje op weg.

Geschiedenis van Make-A-Wish Nederland:

Hoe het allemaal is begonnen?
In 1980 woonde er in Phoenix, Arizona (Amerika) een klein jongentje: Chris. Hij was 7 jaar
oud en ernstig ziek. Chris had een grote wens: Hij wilde ontzettend graag politieman
worden. Door zijn ziekte wist hij niet of dat ooit ging lukken. Twee politieagenten in
Phoenix hoorden van zijn wens en kwamen meteen in actie! Zij lieten een klein uniformpje
maken en regelde een motor waar Chris op paste. Vervolgens namen ze de kleine man
een dag mee. De kleine agent schreef boetes uit aan alle voetgangers die hij tegenkwam!
Chris genoot en vergat dat hij ziek was.

De blijdschap van dit jongentje, ondanks zijn
ziekte, was de aanleiding om de Make-A-Wish
Foundation op te richten. Make-A-Wish begon met
een hoofdkantoor in Phoenix, Inmiddels bestaat
Make-A-Wish internationaal in 40 landen en 6
contineten. In 1989 werd Make-A-Wish Nederland
opgericht. Het hoofdkantoor zit in Hilversum

Make-A-Wish zit in 6 verschillende continenten en er zijn meer dan 100 kantoren over de hele wereld!

Wenskinderen
Een wenskind is een kind met een ernstige, soms zelfs
levensbedreigende ziekte. Deze kinderen kunnen vaak niet naar
school, buiten spelen of sporten omdat ze zich niet lekker voelen
of te moe zijn. Ze zien hun vriendjes dan maar weinig. In plaats
daarvan liggen deze kinderen weken of soms wel maanden in het
ziekenhuis. Ze hebben dan onderzoeken, controles of krijgen
medicijnen. Kinderen die een wensvervulling krijgen, noemen wij
wenskinderen.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor
een wensvervulling?
• Als een kind ernstig ziek is.
• Als een kind tussen de 3- 18 jaar is
• Als het kind woont in Nederland
• Als het kind nog niet eerder een
wensvervulling heeft gehad bij
Make-A-Wish Nederland.
Wie kan een kind aanmelden?
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Wensvervullingen
Een wensvervulling is de vervulling van de allerliefste wens. De fantasie van het kind
bepaalt hoe de wens eruit ziet. Elk kind heeft een andere wens. Je kunt hierbij denken
aan kinderen die graag prinses willen zijn, in een brandweerauto willen rijden, hun
favoriete idool willen ontmoeten of naar Disneyland Parijs willen gaan. Om er achter te
komen wat de allerliefste wens is van een kind, komt er iemand van Make-A-Wish
Nederland bij het kind op bezoek. Wij noemen hem of haar de Wenshaler.

Als wij bij een wenskind thuis komen, kunnen wij ook gelijk kennis maken. Niet alleen
met het wenskind maar ook met zijn of haar ouders, broertjes of zusjes. Zij mogen
namelijk ook altijd mee tijdens de wensvervulling. De wenshaler helpt spelenderwijs het
kind om achter de allerliefste wens te komen. De wenshaler vraagt in het gesprek alles
wat wij graag willen weten voor het vervullen van de wens. Als de wenshaler
uiteindelijke alle informatie heeft, gaat een wensvervuller van Make-A-Wish Nederland
aan de slag om de wens te vervullen.

Er zijn bepaalde dingen waar wij
rekening mee moeten houden voor
de veiligheid en gezondheid van een
wenskind zoals:
• Medicijnen. Moet een kind
medicijnen slikken?
• Eten. Wat mag een kind wel of
juist niet eten?
• Allergieën. Is een kind voor
bepaalde dingen allergisch?
• Rust. Moet een kind misschien
onderweg rusten of slapen?

Ook willen wij graag andere dingen
weten voor het organiseren van de
wens, om een wens zo mooi
mogelijk te maken voor een
wenskind. Dit zijn dingen als:
• Lievelingskleur
• Favoriete tv-programma
• Kledingmaat
• Beste vriendjes en vriendinnetjes

De wensvervuller organiseert de
wens. Hij of zij maakt een planning
en zorgt ervoor dat tijdens de
wens alles op rolletjes loopt. Als de
wensvervulling is geweest, willen
wij graag weten wat het wenskind
en zijn/haar familie van de wens
vond. Is alles goed gegaan? Wat
vonden zij het leukst? Als je samen
zoiets bijzonders hebt
meegemaakt, is het belangrijk om
dat samen goed af te sluiten.
Daarom gaan onze vrijwilligers na
de wensvervulling nog een keer op
bezoek bij het wenskind. Ter
herinnering aan de wensvervulling
krijgt het kind een fotoboekje,
waar alle foto’s van de wens in
staan. Ook wordt er een
wensverslag gemaakt. Een
wensverslag is een verslag van de
wens waar in staat hoe de
wenvervulling is geweest, wat ze
allemaal hebben gedaan en wat de
wens voor hen betekend heeft. Dit
wensverslag wordt gegeven aan
iedereen die heeft gelopen met de
wens.

Waarom een wensvervulling?
Een wensvervulling is iets heel bijzonders. Het geeft het kind en het gezin
een onvergetelijke ervaring vol kracht en vertrouwen. Tijdens de
wensvervulling kan het kind weer even kind zijn en wordt de ziekte naar
de achtergrond geschoven . Ook voor de ouders en de broers en zussen is
het een feestje. Alles wordt tot in de puntjes voor ze geregeld.

Hoe wordt Make-A-Wish
Nederland gesteund?
Een liefste wens wordt niet vervuld door een zwaai met een toverstokje. Er zit een
organisatie achter die drijft op vrijwilligers en donateurs. Vrijwilligers zijn onmisbaar
voor Make-A-Wish Nederland. Er werken een aantal medewerkers op het kantoor die
alles centraal regelen, maar er wordt ook heel erg veel gedaan door de vrijwilligers in
het land. De vrijwilligers hebben verschillende taken zoals:
•
Zorgen dat Make-A-Wish geld binnenkrijgt zodat wij wensen kunnen vervullen
•
Helpen bij het vervullen van wensen
•
Zorgen voor aandacht voor Make-A-Wish Nederland in regionale kanalen
•
Onderhouden van contacten met bijvoorbeeld journalisten
•
Fotograferen van wensen of acties die voor Make-A-Wish worden gehouden.
Onze vrijwilligers zijn verspreid over heel Nederland in verschillende regio’s. In totaal
werken er op dit moment bijna 400 mensen al vrijwilliger voor Make-A-Wish
Nederland Dat zijn er best veel he! Dankzij de tijd die de vrijwilligers besteden aan
onze stichting en de wenskinderen, kunnen er veel wensen worden vervuld.
Vrijwilligers zetten zich in zonder dat ze er geld mee verdienen, speciaal voor alle
wenskinderen in Nederland. Dat zijn echte Kanjers, vind je niet?!

Donateurs

Actievoerders

Make-A-Wish Nederland wordt
gesteund door bedrijven, winkels,
scholen en verenigingen die geld
geven. Maak ook door mensen zoals jij
en ik. Wij noemen deze mensen ook
wel donateurs. Make-A-Wish
Nederland heeft al donateurs, maar is
altijd op zoek naar meer mensen die
de wenkinderen willen helpen.

Make-A-Wish Nederland wordt ook
gesteund door mensen die een leuke
activiteit of actie voor Make-A-Wish
willen organiseren en daarmee geld
ophalen. Wij noemen ze ook wel
actievoerder. Sommige mensen doen
bijvoorbeeld mee aan een
hardloopwedstrijd en laten zich
sponsoren. Het geld wat zij met deze
actie ophalen geven zij aan Make-AWish nederland en helpen op deze
manier mee om wensen uit te laten
komen.

Ambassadeurs
Make-A-Wish Nederland wordt ook gesteund door bekende Nederlanders die
zich graag willen inzetten. Wij noemen deze mensen ambassadeurs. Zij helpen
ons door af en toe aanwezig te zijn bij evenementen, filmpjes voor ons op te
nemen of door ons onder de aandacht te brengen bijvoorbeeld op TV en/of
social media. Hieronder zie je een aantal van onze ambassadeurs, misschien
herken je ze wel!

Wendy van Dijk

Sjoerd van Ramshorst

Xan de Waard

Rob & Emiel

Wist je dat….
….Wij vrijwilligers hebben in 12 verschillende regio’s?
De regio’s komen niet overeen met de provincies van
Nederland. De Regio’s waarin wij werken zijn:
• Drenthe/Groningen
• Friensland
• Overijssel
• Gelderland
• Amsterdam/Noord Holland
• Midden Nederland
• Duin en Bollen
• Haaglanden
• Rijnmond
• Zeeland/Brabant West
• Brabant
• Limburg

….Make-A-Wish actief is in

50
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landen op

5

Verschillende
Continenten

….Wij onze eigen Wish Maps hebben?
Daar kun je zien dat onze wenskinderen door het hele land
verspreid wonen!

.... Make-A-Wish Nederland ieder jaar meer dan 650 wensen vervuld?

…. Het hoofdkantoor van Make-A-Wish Nederland op het Media park zit?

….Hanneke Verburg
de directeur is van
Make-A-Wish
Nederland?

…. Koningin Maxima op woensdag 8 mei 2019 op bezoek was op het
kantoor van Make-A-Wish in Hilversum. Ze kwam op bezoek om ons
het dertigjarige jubileum te vieren.

Wat kun jij nog meer doen voor
Make-A-Wish Nederland?
Wij vinden het ontzettend leuk dat jij jouw spreekbeurt
over Make-A-Wish Nederland houdt! Als je enthousiast
bent, kun je nog meer doen. Organiseer bijvoorbeeld een
actie. Hou je van koekjes bakken? Misschien kun je ze
een keer verkopen en hiermee geld inzamelen voor
Make-A-Wish Nederland. Met jouw actie kan jij helpen
om wensen van kinderen met een ernstige, soms zelfs
levensbedreigende ziekte uit te laten komen!
Meer voorbeelden vind je op onze website:
www.makeawishnederland.org, onder het kopje ‘Kom in
actie’. Hier kun je ook je eigen actie aanmelden!
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Hulpkaartjes

Om de belangrijkste puntjes op te schrijven. Handig voor tijdens je spreekbeurt.
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Hulpkaartjes

Om de belangrijkste puntjes op te schrijven. Handig voor tijdens je spreekbeurt.

Woordzoeker
Leuk om uit te delen!

Limousine Ziekenhuis Superheld
Wenskind

Prinses

Donateur

Vrijwilliger Impact

Liefste Wens
Emotie

Wensverslag?

Heel veel succes met
jouw spreekbeurt!

