
 

 Stichting  

“wensulance” 

iemand die gezond is 

heeft duizend 

wensen, iemand die 

ernstig ziek is heeft 

er maar één 

 

Marconistraat 36 

6372 PN Landgraaf 

Hoe kunt u helpen? 

Stichting “wensulance” is volledig afhankelijk van 

sponsoring door zakelijke en particuliere 

initiatieven. 

Zonder uw steun kunnen wij helaas geen wensen 

in vervulling laten gaan. 

 

Bankrekeningnummer:                       

NL96 INGB 0006 6161 17          

t.n.v. Stichting “Wensulance” 

Email: info@bler.nl 

Tel: 045-5423880 

www.bler.nl 

Stichting 

“wensulance” 

 

 

Vervul een laatste wens!! 

 

mailto:info@bler.nl
http://www.bler.nl/


Met stichting “wensulance” willen wij mensen 

met ernstige- en/of chronische ziekte en/of 

mensen die in hun (pre)terminale levensfase 

verkeren op een professionele en comfortabele 

manier liggend vervoer aanbieden. Dit ten 

aanzien van een bepaalde wens, of behoefte. 

Er zijn helaas nog teveel mensen, groot en klein, 

die overlijden zonder dat ze echt alles goed 

hebben kunnen afsluiten. 

Door de situatie waarin deze mensen verkeren, is 

het moeilijk om bepaalde wensen in vervulling te 

kunnen laten gaan. Wat een laatste wens is kan 

niemand invullen, dat is aan degene zelf die nog 

een laatste wens, of behoefte heeft. Dan is 

bijvoorbeeld een familie bezoek, dagje uit, of nog 

even langs de vereniging waar je jaren lang lid 

van bent geweest moeilijk te realiseren. Met 

behulp van onze aangepaste ambulance is dit 

wel mogelijk.   

  

 

Stichting “wensulance”  beschikt over een 

ambulance voertuig met een geheel eigen 

uitstraling. Op de brancard ligt een speciaal 

matras om comfortabel vervoerd te kunnen 

worden. Tevens beschikt onze ambulance over 

een zogenaamde draagstoel, waarmee wij 

iemand de trap op, of af kunnen dragen. 

De vrijwilligers waarmee wij werken komen allen 

uit de zorgsector, dus u bent verzekerd van 

professionele mensen die helpen om uw wens in 

vervulling te laten gaan. 

Met een grote groep enthousiaste vrijwilligers 

willen wij deze mensen een mogelijkheid bieden 

om een gebeurtenis die zij nog heel graag 

zouden willen beleven te realiseren.  

 

Stichting “wensulance” 

  Vervul een laatste wens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

□ Ja, ik wordt donateur van “wensulance”      

en ik geef jaarlijks* / maandelijks*                         

een bijdrage van euro 5 / 10 / 20 / 50 / 100 /*  

Anders, namelijk euro ……………….*                       

(* doorhalen wat NIET van toepassing is)          

□ Ja, ik doneer een éénmalige bijdrage van  

euro …………….…. Aan  “wensulance”.                  

U ontvangt een factuur voor dit bedrag.  

Voorletters: ………………….. 

Achternaam: ………………….. 

Bankrekeningnummer: ………………….. 

Adres: ………………….. 

Postcode: ………………….. 

Woonplaats: ………………….. 

Email: ………………….. 

Telefoonnummer: ………………….. 

Handtekening: ………………….. 

 

 


