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Betreft: uw donoïie oon Doe Een Wens $tichting

"Geef kinderen met een levensbedreigende ziekte de krocht om kind te ziin"

Beste Annelies Hoornik,

Ho*elijk donk voor het bedrog von €2.200,-, dot wii op onze bonkrekening hebben mogen

onlvongen. Het initiotief om de opbrengst von de 'Dutch Angel Doy' te doneren oon Doe Een Wens
woorderen wii zeer.

Doe Een Wens werkt er oon om olle kinderen en iongeren met een levensbedreigende ziekle een

wensvervulling te geven. Het verwezenlilken von de wens von een kind met een levensbedreigende
ziekte kon voor hun toekomst een wereld von verschil betekenen. Sinds de oprichting in 1989
beleefden ol meer don 3.500 levensbedreigend zieke kinderen hun fontostische wens.

Mede donkzii de opbrengst von uw octie kunnen meer kinderen mel een levensbedreigende ziekte

hun liefste wens in vervulling zien goon. Zools de viifiieniorige Mike, die botkonker hee$t. Mike is

een vlotte iongen met een open houding. Hii kiikt vrolilk en blil de wereld in, ondonks ziin ziekte.

Mike's liefste wens: te snorkelen in Egypte. Een verslog von ziin reis noor Egypte is ols biiloge voor

u biigevoegd. Om redenen von privocy is het niel geoorloofd om dit verslog extern le verspreiden.

Doe Een Wens kon wensen zools die von Mike reoliseren donkzil de inzet von ruim 380
vriiwilligers en de (finonciêle) steun von donoleurs, sponsors en fondsenwervende octies, zools die
YON U.

Doe Een Wens Stichting Nederlond woordeert de fiid en moeile, die u hebt genomen om voor ons

een octie te orgoniseren, en uiteroord het mooie resultoot doorvon. Nogmools hortelijk donk!

Srichting,

Zwonenburg

Biiloge: Wensverslog Mike
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