
Wie geef jij 
de kracht 
van een 

wensdag!

WENSSTICHTING VOOR CHRONISCH ZIEKEN

Heeft u vragen, wilt u de wensstichting steunen, 
vrijwilliger worden of juist een wens aanvragen?
Neem dan gerust contact met ons op.

De kortste afstand De kortste afstand 
tussen mensen is tussen mensen is 

een glimlach!een glimlach!
Telefoon: 030 - 78 577 91 (11:00 tot 16:00 uur)
info@oppepper4all.nl of bestuur@oppepper4all.nl

Bezoek op hoofdkantoor Zeist alleen op afspraak
Wensstichting Oppepper4all

Rekeningnummer: 
NL90 ABNA0527065803 of
NL43 RABO0156242710 tnv St. Oppepper4all-Zeist

KvK nummer: 
30216818

•  Aanmerking als ANBI  
(Algemeen Nut Beogende Instelling)  
onder nummer 816086813

•  Erkenning als Goed Doel door CBF  
(Centraal Bureau Fondsenwerving)

Sponsors:

Wij danken                                                 voor deze uitgave.

Wensstichting Oppepper4all is in 2006 
opgericht door Lineke Steenhuis onder 
de naam wensstichting De Oppepper. 
Lineke merkte door haar werk als 
verpleegkundige dat ‘Oppeppers’ nodig 
zijn om het ziek zijn vol te kunnen 
houden.

Een wensdag is een onvergetelijke gebeurtenis voor
zowel patiënten als hun omgeving! Om te
benadrukken dat álle chronisch zieken voor
ons even belangrijk zijn, hebben we onze
naam eind 2011 veranderd in wensstichting
Oppepper4all.

Dankzij wensstichting Oppepper4all 
beleven chronisch zieke mensen van 
alle leeftijden een dag om nooit te 
vergeten. En het is ónze grootste wens 
om die glimlach ook in de toekomst 
nog heel vaak op gezichten te toveren.

www.oppepper4all.nl

Lineke SteenhuisLineke Steenhuis



Wensstichting Oppepper4all vervult 
ultieme wensen voor chronisch zieke 
mensen van alle leeftijden in heel 
Nerderland. 

Van 2006-2020 al weer Van 2006-2020 al weer 
700 wensen vervuld.700 wensen vervuld.
Onze kracht
Wensstichting Oppepper4all ontvangt geen subsidie 
en is financieel volledig aangewezen op giften van 
particulieren en bedrijven. In die beperking schuilt 
ook onze kracht: als geen ander weten we hoe we 
met een relatief beperkt budget een onvergetelijke 
wensdag kunnen organiseren.

Onze motor
Wensstichting Oppepper4all draait volledig 
op enthousiaste vrijwilligers die hun talent en 
deskundigheid belangeloos inzetten om chronisch 
zieken even alle sores te laten vergeten. Indien 
nodig worden onze vrijwilligers bij het vervullen van 
een wens pro Deo door professionals ondersteund.

Ons doel
Die glimlach! Hoe vaker we mensen die het keihard 
nodig hebben een dag kunnen laten genieten, hoe 
liever het ons is.

Kijk voor meerKijk voor meer
wensen en nieuws owensen en nieuws opp

www.oppepper4all.nl

"Nog eens naar de Vlindertuin 
"Nog eens naar de Vlindertuin 

in Artis samen met kinderen
in Artis samen met kinderen

en kleinkinderen“
en kleinkinderen“

zei de 56-jarige Ben
zei de 56-jarige Ben

Ik wil graag prinses zijn Ik wil graag prinses zijn 

en met een paardenkoets en met een paardenkoets 

naar het kasteel gaan“naar het kasteel gaan“

zei de 6-jarige Ewizei de 6-jarige Ewi

Omdat ik gek ben van mode en fashion 

Omdat ik gek ben van mode en fashion 

wil ik graag de Amsterdam International 

wil ik graag de Amsterdam International 

Fashionweek bijwonen
Fashionweek bijwonen““

zei de 26-jarige Sanne
zei de 26-jarige Sanne

Voor het vervullen van wensen is 
Oppepper4all volledig afhankelijk van 
donaties en sponsors. Voor een klein 
bedrag maakt u de wereld om u heen al zo 
veel mooier!

U kunt dit op meerdere manieren doen:

Doneer
Doneer eenmalig een door uzelf te bepalen bedrag, 
wordt donateur voor slechts € 35,- per jaar of doe ons 
een notariële schenking.

Adopteer
Wilt u, particulier of zakelijk, één of meerdere wensen 
concreet mogelijk maken?
Dan kunt u deze volledig adopteren. Voor 
Oppepper4all maken sponsors volledig deel uit van 
het team achter de wensdag. Indien u wenst, nemen 
we graag de tijd om samen met u te kijken naar een 
sponsorprogramma waarbij uw (bedrijfs)naam op 
discrete wijze aan één of meerdere wensdagen wordt
verbonden.

Uw sponsorgift is volledig 
aftrekbaar van de inkomsten- 
of vennootschapsbelasting!

Organiseer een evenement
Wij koppelen graag onze naam aan grote en 
kleine initiatieven die passen bij het karakter van 
onze stichting. Heeft u een evenement waarmee u 
Oppepper4all wilt ondersteunen?
Neem dan graag vooraf contact met ons op.

Geef ook een glimlach!Over Oppepper4all Een greep uit de wensenEen greep uit de wensen


