DE WENS VAN JOB, 7 JAAR: Verrassingsdag met Boef!

Job: 'I Love Make-A-Wish!'
Bedankt voor je medewerking aan de
vervulling van de liefste wens van Job.
Mede dankzij jouw inzet is de
wensvervulling voor hem en zijn familie
een heel bijzondere belevenis
geworden. Hiernaast vind je een korte
impressie van de wensvervulling.

zijn vriendinnetje die bijna jarig is. Met tassen vol
lekker snoep wordt het tijd om afscheid te nemen en
vertrekt de limousine naar Bloemendaal.

Limousine op school: Alle kinderen uit de klas van Job
staan achter de ramen te kijken als een grote
limousine voor komt rijden! Na het trakteren mogen
ze allemaal nog even een kijkje in de limousine nemen
en Job een fijne dag wensen. Uitgezwaaid vertrekt het
hele gezin en vriendje Lucas naar Amsterdam.

Bij Cootje aan de Poffertjes: In Bloemendaal staat een
schattig klein pannenkoekenhuis omgeven door een
mooi park. Cootje is vandaag speciaal open voor Job.
Een gezellig gedekte tafel buiten in het zonnetje staat
al klaar. Na even samen met Lucas in de zandbak te
hebben gespeeld mag Job heerlijk smullen van de
poffertjes. Na deze heerlijke lunch en rustmoment
staat de limousine alweer klaar om hem naar een heel
spannend onderdeel van de dag te brengen,

Papabubble : Het zonnetje schijnt heerlijk als Job is
aangekomen bij wel een heel bijzondere winkel. In de
etalage staat een grote lolly met zijn naam erop! Een
snoepjeswinkel waar je je eigen snoep mag gaan
maken. Na een hartelijk ontvangst mag Job meteen
aan het werk. Zorgvuldig worden alle kleuren gerold
en in een vorm gebracht. Het is nog best lastig en je
hebt behoorlijk wat spierballen nodig om het te maken
maar Job maakt twee prachtige lolly's! Ook één voor

Met Boef racen op het strand: Bij de Reddingsbrigade
Bloemendaal ziet Job zijn grote idool verschijnen! Hij
vind het heel erg spannend maar Boef begroet Job
hartelijk en nodigt hem uit gezellig te gaan zitten op
de strandtafel. Job heeft cadeautjes en wel tien vragen
voor Boef. Alles wordt gevraagd van 'wat is je
lievelingsdier' tot 'ben je verliefd!' Boef vind dat Job
hele leuke vragen heeft en na een half uurtje kletsen
wordt het tijd voor actie! In de stoere strandjeep van

de brigade mogen ze een stuk gaan rijden en als extra
bijzonderheid ligt er ook nog een zeehond op het
strand! Helaas wordt het tijd om afscheid te nemen
want de limousine staat alweer klaar voor het laatste
onderdeel.
De brandweer op Schiphol: Job kijkt zijn ogen uit! Na
de rondleiding stapt hij in een supergrote
brandweerauto om mee te gaan op oefening! Na een
spannende rit komen ze bij het brandende vliegtuig
aan! Dat valt niet mee om te blussen. Maar met wat
hulp is het gauw 'Brand meester!' Wel twee keer mag
hij oefenen. Nog even op een hele grote ladder
bovenop het vliegtuig. Wat een avontuur! Na de
fotoshoot vertrekt Job met een hoofd vol prachtige
herinneringen weer naar huis!

Met vriendelijke groet,
Make-A-Wish Nederland
Margot Verhagen
Anne-Lies Teunissen
Make-A-Wish Nederland
Postbus 13
1200 AA Hilversum
Telefoon 035 - 2035 300
info@makeawishnederland.org
www.makeawishnederland.org
Volg Make-A-Wish Nederland ook op:

Feestmaal thuis: Na de rit in de limousine wordt
iedereen hartelijk ontvangen door de ouders van Lucas
met een feestmaal! Pannenkoeken en pizza's staan
klaar aan een feestelijk gedekte tafel. Er is heel veel te
vertellen en Job riep aan het einde:
'I Love Make-A-Wish!'
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Job is een vrolijke, stoere jongen van 7 jaar
en heeft een moeilijke periode achter de rug
vanwege een zware operatie en chemo. Hij
is dol op snoepjes maar ook op stoere
auto's van de brandweer en politie. Zijn
allerliefste wens is om rapper Boef een keer
'in het echt' te ontmoeten!

Make-A-Wish Nederland vervult de
liefste wens van kinderen van 3 tot 18
jaar met een levensbedreigende ziekte.
De wensvervulling geeft de kinderen
en het gezin een onvergetelijke
ervaring vol hoop en kracht en maakt
ze sterker voor hun toekomst. Mede
door jouw steun worden jaarlijks ruim
500 liefste wensen vervuld. Mede
namens deze kinderen, bedankt!

