
Doneren?

De stichting Wensambulance Limburg is afhankelijk 
van donaties en sponsoring van zowel particulieren 
als bedrijven die dit initiatief een warm hart toedra-
gen. Om mooie wensritten in vervulling te laten gaan, 
zijn wij dan ook voortdurend op zoek naar sponsoren 
en donateurs. 
Wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact met 
ons op via telefoonnummer 088-03 30 238 of doneer 
via de website: www.wensambulancelimburg.nl

Ook een wens?

De ambulances en de vrijwilligers staan klaar! Vele 
wensen zijn mogelijk, groot of klein, voor jong of oud. 
Ken je iemand die een wens heeft of heb je vragen? 
Neem dan contact op met Wensambulance Limburg, 
via telefoonnummer 088-03 30 238 of vul het 
wensenformulier in via de website
www.wensambulancelimburg.nl 

Standplaatsen: Venlo, Roermond en Geleen

T 088-0330238
info@wensambulancelimburg.nl 

Bankrekening:
NL58 INGB 0006 1979 55
NL25 RABO 0187 4618 05

www.wensambulancelimburg.nl 

 

De stichting Wensambulance Limburg is bij de 
Belastingdienst geregistreerd als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Help wensen
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Word donateur of sponsor
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Een herinnering

www.facebook.com/wensambulancelimburg

@wensambulancelimburg

www.instagram.com/wensambulancelimburg



Wensritten

Stichting Wensambulance Limburg vervult wensritten 
voor volwassenen en kinderen die ernstig ziek, 
bedlegerig of terminaal zijn. Ondanks het grote 
verdriet kan iemand door de vervulling van een wens 
weer even genieten en zijn of haar zorgen vergeten. 
De stichting heeft drie ambulances; één speciaal voor 
kinderen ingerichte ambulance en twee voor volwas-
senen. 

Kinderen

De kinderambulance rijdt onder de naam Wensje in 
Beweging. De ambulance oogt niet alleen vrolijk, 
maar is ook berekend op kinderen. Ambassadeur 
van deze kinderambulance is Toos Toverhoed van 
Attractiepark Toverland. 

Begeleiding

Naast het vervoer met één van onze speciaal ingerich-
te ambulances neemt de Stichting ook de begeleiding 
tijdens deze dagen voor haar rekening. 
Bij elke wens gaan altijd kundige zorgverleners mee 
die zich hiervoor belangeloos inzetten. In de ambu-
lances is plaats voor meereizende gezins- of familiele-
den. 

Wensambulance Limburg

Een bezoek aan de dierentuin, je pasgeboren 
kleinkind bewonderen of op zaterdagavond naar het 
concert van je favoriete band of zanger. 
Momenten om van te genieten en die voor velen 
vanzelfsprekend lijken.
Maar stel dat je ernstig ziek bent en deze momenten 
niet meer mogelijk lijken te zijn. Dan staat stichting 
Wensambulance Limburg voor je klaar.

Een klein deel van de pijn

kan voor even aan de kant 

worden gezet.

Attractiepark Toverland. 


