Kunnen we uw wens vervullen?
Bent u chronisch of terminaal ziek, of kent u
iemand die dat is? Wilt u graag iets ondernemen,
zien of beleven, nu het nog kan? Onze vrijwilligers
doen er alles aan om samen met u een laatste wens
in vervulling te laten gaan. U kunt uw wens
kenbaar maken op de volgende manieren:
▸ Online aanmelden op:
www.wensenambulance.nl/wensaanvraag
▸ Bellen naar telefoonnummer: 06 - 18 23 18 51

Nog één keer...

Wensenambulance Amsterdam
De WensenAmbulance Amsterdam en omstreken
helpt mensen die niet lang meer te leven hebben
bij het vervullen van hun laatste wens. Je dochter
kunnen zien trouwen, een laatste keer naar zee,
naar een voetbalwedstrijd of nog één keer naar
huis. Ontroerende laatste wensen die voor terminaal zieken vaak alleen in vervulling kunnen
gaan als er een ambulance is met goede medische
begeleiding.
De Wensenambulance Amsterdam bestaat uit ruim
250 vrijwilligers vanuit de ambulancediensten,
ziekenhuizen, politie en brandweer. We worden
ondersteund door Ambulance Amsterdam.
Contact
Postbus 74712
1070 BS Amsterdam
Telefoon: 06 - 18 23 18 51
E-mail: info@wensenambulance.nl
www.wensenambulance.nl

Nog één keer...

Nog één keer... naar huis
De 34-jarige Marco wilde heel graag even
naar het huis van zijn ouders. Een kopje koffie drinken in de tuin met de kat op schoot.
Zijn wens ging in vervulling. Hij heeft een
fantastische dag gehad, met veel familie en
vrienden om zich heen.

Nog één keer...
Als je ernstig ziek bent, dan zijn het vaak de
gewone dingen uit het leven die je mist. Nog één
keer naar de voetbal van je kleinzoon, nog één keer
koffie drinken bij je zus, met je kinderen naar Artis
of gewoon nog even naar huis. De vrijwilligers van
de WensenAmbulance helpen bij het vervullen
van deze wensen, door te zorgen voor vervoer en
goede medische begeleiding. Zo vergeten mensen
even dat ze ziek zijn en krijgen vrienden en
familieleden een waardevolle herinnering aan een
bijzondere dag.

Help mee een wens in
vervulling te laten gaan
De WensenAmbulance werkt kosteloos en
belangeloos. We zijn afhankelijk van donateurs.
Wilt u ons helpen wensen in vervulling te laten
gaan? Steun ons dan.

Hoe werken wij?
Nog één keer... naar de manege
De ernstig zieke Evelien wilde niets liever dan
nog één keer naar de manege. Haar paarden
lieten zich niet afschrikken door de brancard.
Ze herkenden haar meteen en legden hun hoofd
in haar schoot. Een mooi en verdrietig afscheid.

Als u een wens indient, dan nemen wij binnen
24 uur contact met u op. We kijken samen met u
of we de wens in vervulling kunnen laten gaan.
De WensenAmbulance regelt het vervoer en de
medische begeleiding van de patiënt. Dit doen wij
kosteloos. Entreekaarten en bijvoorbeeld eten en
drinken dient de familie zelf te verzorgen.
Alle vrijwilligers van de WensenAmbulance zijn
professionele hulpverleners. Wilt u meer weten
over hoe wij werken? Kijkt u dan op onze website.

Rekeningnummer: NL22ABNA0612024865
Ten name van: Jan Veenstra Stichting
Wilt u meer weten over hoe ons kunt steunen,
neemt u dan contact op met:
donatie@wensenambulance.nl

