
Dhr. Harald M. Bergmann, Burgemeester Middelburg

John Ewbank, Muziekproducent en ondernemer

Kelly Weekers, Ondernemerscoach en schrijfster

Sander de Hosson, Longarts

Mw. Drs. Yvonne van Ingen, Arts, gids in geriatrie & levenseinde

Dhr. Dr. P.C. van der Velden, Directeur Ziekenhuis Dirksland

Mevr. Mr. Drs. R. van Riel, Ministerie van Volksgezondheid

Drs. C.C. (Cathy) van Beek, Lid Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum St. Radboud

Ambassadeurs

Stichting Ambulance Wens t.a.v. Kees Veldboer
Abel Tasmanstraat 79,
3165 AM Rotterdam-Albrandswaard
Nederland

Antwoordnummer 1005,
3190 VH Rotterdam-Albrandswaard
Nederland

Wij zijn telefonisch bereikbaar  
van 8.00 - 17.00 uur via: 
+31 (0)85 - 444 42 88

E-mail: info@ambulancewens.nl • www.ambulancewens.nl

Zo kunt u ons bereiken
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Helpt wensen
mogelijk maken

       Kent u iemand
       met een wens?  
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Wens

Nog één keer 
          er samen op uit...

Volg ons
ook op facebook, 

twitter en instagram
 facebook.com/

stichting.ambulancewens
nederland

@Stambulancewens
https://instagram.com/

ambulancewens



Stichting Ambulance Wens Nederland

Nog één keer de klok thuis horen tikken, de zee zien, of een  
concert bijwonen. Stichting Ambulance Wens vervult de 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.

Stichting Ambulance Wens verzorgt  
vervoer met speciaal voor dit doel  
ontworpen ambulances en een  
extra comfortabele brancard.  
Ook gaat bij elke wens kundig  
medisch geschoold personeel mee.

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. 
Wij vervullen wensen vanuit heel 
Nederland!

www.ambulancewens.nl

Doneer een 
wens!
Alle wensen worden GRATIS  
vervuld. Stichting Ambulance 
Wens kan dit niet doen zonder  
de giften van talloze gulle
mensen, verenigingen en  
bedrijven. 

Eén of meerdere wensen doneren?
Maak uw donatie over op:
IBAN: NL 61 RABO 0112 92 46 11
BIC: RABONL2U
t.n.v. Stichting Ambulance Wens,
Rhoon.

Of scan en doneer met Tikkie.

Hoe het begon!
Begin 2007 vervoerde Kees Veldboer als ambulancechauffeur de ernstig zieke 
zeeman Mario Stefanutto. En onderweg naar het ziekenhuis maakten ze een omweg 
via het Vlaardingse havenhoofd. Diep geroerd door het intense geluk dat de zieke 
hierdoor beleefde, regelde Kees voor hem een rondvaart door het Rotterdamse
havengebied. Van zijn werkgever leende Kees een ambulance voor het vervoer. 
En het verbaasde hem dat zeeman Stefanutto zijn leven op een mooie manier kon 
afsluiten, dankzij enkele simpele telefoontjes.

Kees bedacht dat er op deze manier veel meer laatste wensen konden worden ver-
vuld. Nog geen twee maanden later was Stichting Ambulance Wens een feit.
Inmiddels worden iedere dag meerdere wensen vervuld en beschikt Stichting
Ambulance Wens over 270 goed getrainde vrijwilligers.

                    Anno 2021
In juli van dat jaar is Kees Veldboer sr. 
plotseling overleden en heeft zijn zoon 
Kees Veldboer jr. de functie van zijn vader 
binnen de Stichting Ambulance Wens 
overgenomen om zo het levenswerk van 
Kees voort  te zetten.

Wij doen niet aan rolstoelvervoer.
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