DE WENS VAN RICK,, 11 JAAR: Graffiti spuiten, shoppen bij JD sport en Porsche rijden

#RICKISDEBAAS
Bedankt voor je medewerking aan de
vervulling van de liefste wens van
rICK. 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.

#rickisdebaas
Als Rick beneden komt, weet hij niet wat hij ziet, wat
een grote limo en die tekst #Rickisdebaas. Stoer hoor.
Dolblij is Rick met de berenknuffel, die al klaar zat in de
limo, ‘zo zacht en nog 5 cm groter dan ik ben’.

JD Sport
We rijden naar JD Sport in Zoetermeer, Rick wordt
zeer hartelijk ontvangen en waanzinnig verwend. Hij
mag van alles uitzoeken. Nike is het helemaal voor
Rick. Nike Air Max schoenen, trainingspak, t-shirt, het
kan niet op. ‘Het zit gewoon lekker’ zegt Rick.

Natuurlijk blijven de kleren aan, al is hij wel een beetje
bang dat ze vies worden. Heel veel dank JD, wat een
leuke winkel en wat een aardige mensen.

Porsche
Hé daar staat een prachtige oude Porsche van de
Rijkspolitie. Dat lijkt Rick wel wat om daar een ritje
mee te maken. ‘Stap maar in’ zegt Martin. ‘Wow, wat is
hij mooi en kan die sirene aan’. Het was super Martin,
heel fijn dat jij dit voor Rick gedaan hebt.

Graffiti
Mike van Colour Castle staat Rick al op te wachten bij
Galerie Café Leidse Lente. We gaan eerst lunchen,
biefstuk met brood, jammie. Dan is het tijd voor de
echte liefste wens, graffiti. In het gezellige atelier van
Mike gaan we eerst schetsen maken. Rick wil samen
met zijn ouders een groot doek maken. Het spuiten
doen we buiten, wel zo fijn voor de lucht. Het is een
prachtig schilderij geworden met natuurlijk een pop
eye erop. Na de street art tour gaan we aan het werk
in een tunnel, heel echt. Rick wil een stadje maken

met rare gebouwen en dingen van de dag erop. ‘Help
jij wel een beetje’ vraagt Rick aan Mike. In no time
staat er een prachtige graffiti. Dat heeft Rick knap
gedaan. Rick heeft de smaak van het graffiti echt te
pakken, ‘ik wil op graffiti les’ deelt hij zijn ouders mee!!

Met vriendelijke groet,
Make-A-Wish Nederland

WOW Zone

Patrick van Middelkoop,
wensbegeleider
Charlotte Kappelle, wensvervuller

De dag is nog niet afgelopen. rE is tijd voor een virtual
reality beleving bij Wow Zone. Rick is meteen
enthousiast aan het spelen, ‘wat is de highscore’? Hij
wil natuurlijk winnen. Rick heeft alle achtbanen gedaan
zonder duizelig te worden, maar het doolhof was best
moeilijk.
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Na een lekkere pizza is het tijd om naar huis te gaan.
Wat een geweldige dag heeft Rick gehad. Samen met
zijn beer gaat Rick vast heel lekker dromen. Super wat
iedereen gedaan heeft om Rick deze dag te geven,
veel dank.

Volg Make-A-Wish Nederland ook op:

Rick was de baas vandaag maar Rick is ook een baas!!!

7938

Woensdag 15 november, de wens dag voor
de 11-jarige Rick. Rick heeft een
neuroblastoom, het gaat nu gelukkig heel
goed met hem. Rick had maar wat veel zin
om zijn wensen in vervulling te laten gaan.
Hij had er ook een paar!! Graffiti spuiten,
een hele grote knuffelbeer, shoppen bij JD
Sport en rijden in een Porsche. Rick was
echt super blij, ‘ik dacht dat we één dingetje
gingen doen, maar alle wensen zijn vervuld’.

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!

