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 Commissie van Aanbeveling

 Giften
Alle wensen worden gratis vervuld. Stichting Ambulance Wens kan dit niet doen zonder  
de giften van talloze gulle mensen, verenigingen en bedrijven. Als u ook een  
bijdrage wil leveren, kunt u dit doen door een bedrag te storten op: rekeningnummer 
1129.24.611 t.n.v. Stichting Ambulance Wens, Rhoon.

Stichting Ambulance Wens Nederland  •  T.a.v. Kees Veldboer
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 Zo kunt u ons bereiken

folluw us on:

 Vakantiehuis het “Jan Bos Huis” 
 in Beekbergen
De stichting heeft een nieuw vakantiehuis in Droompark Beek-
bergen. Vanuit hier kunnen de mensen in alle rust nog één 
keer genieten. De mogelijkheid is er om maximaal 2 nachten te overnachten, onder begelei-
ding van medische vrijwilligers. Het huisje is voorzien van alle gemakken, zo staat er een  
speciaal ziekenhuisbed en zijn er meerdere aanpassingen gedaan.



op zo’n manier veel meer laatste levenswensen konden worden vervuld.  
Nog geen twee maanden later was Stichting Ambulance Wens een feit. 
Inmiddels wordt er bijna iedere dag een wens vervuld en beschikt de 
stichting over ruim honderd goed getrainde vrijwilligers.

 Ook een wens?

Elke wens is welkom. Of hij nu groot of klein is en bedoeld is voor een 
oudere, volwassene of kind. Bijna niets is te gek en alle wensen worden  
GRATIS vervuld. Ook is er geen wachtlijst. Soms wordt een wens al vervuld 
op de dag dat hij binnenkomt. Een wens indienen kan door het invullen 
van een intakeformulier op de website van Stichting Ambulance Wens.
www.ambulancewens.nl
De stichting is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer:
010 - 226 55 16 of 06 - 125 599 99.

 Stichting Ambulance Wens

Nog één keer de klok thuis horen tikken, de zee zien, of een concert bij-
wonen. Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wensen van mensen 
die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet lang meer te leven hebben.  
Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke  
patiënt belangrijk, maar eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Omdat  
hij of zij niet meer mobiel is en  
niet op een gewone manier kan  
worden vervoerd. Bij de wensen van  
Stichting Ambulance Wens wordt 
vervoer verzorgd met speciaal  voor 
dit doel ontworpen ambulances en 
een extra comfortabele brancard. 
Ook gaat bij elke wens kundig  
medisch geschoold personeel mee.

 Filosofie

Ambulancechauffeur Kees Veldboer, vervoerde begin 2007 de ernstige 
zieke zeeman Mario Stefanutto. Onderweg naar het ziekenhuis maakte 
Veldboer een omweg via het Vlaardingse havenhoofd. Diep geroerd door 
het intense geluk dat de zieke hierdoor beleefde, regelde de ambulance-
chauffeur een rondvaart door het Rotterdamse havengebied voor hem. 
Van zijn werkgever leende hij een ambulance voor het vervoer. Het ver-
baasde Veldboer dat zeeman Stefanutto zijn leven op een mooie ma-
nier kon afsluiten, dankzij enkele simpele telefoontjes. Hij bedacht dat 


