
Een gratis oppepper nodig? 
Wensstichting Oppepper4all vervult wensen van chronisch zieken

Oppepper4all bestaat dit 
jaar 15 jaar en... wie jarig 
is trakteert!

In 2006 werd deze welzijn-
sorganisatie met enkele 
enthousiastelingen uit de 
provincie Utrecht opge-
richt met als doel chronisch 
zieke mensen belangeloos 
hun ultieme en allerliefste 
wens te realiseren om hen 
hoop en kracht te geven 
voor een niet altijd even 
makkelijke toekomst.

Denk daarbij aan allerlief-
ste wensen zoals als racen 
in een Ferrari voor de 13-ja-
rig Bram op het circuit van 
Zandvoort; het ja-woord 
geven aan zijn terminaal 
zieke geliefde in een lucht-
ballon of mevrouw Elly van 
85 jaar die nog eens in een 

limo naar het Concertge-
bouw mocht en van Jaap 
van Zweden een bos bloe-
men ontving. Wij naderen 
de 700ste wensvervulling 
en zoeken nog vrijwilligers 
die ons meehelpen met 
het dankbare werk van het 
vervullen/organiseren van 
wensen en andere organi-
satorische zaken. Bel ons 
gerust voor info en overleg 
op 030-7857791.

Hoe kun je in deze tijd sa-
men toch nog bijzondere 
momenten beleven?
Wensstichting Oppep-
per4all houdt de moed erin 
en gaat gratis Oppepper 
Geluksdozen en taarten 
uitdelen. Grote wensdagen 
en (te-)huisbezoeken be-
horen momenteel helaas 
niet tot de mogelijkheden. 

Daarom schenkt Oppep-
per4all dankzij veel onder-
steuners- zoals samenwer-
king met websitebouwer 
Opklopper, administratie-
kantoor Van de Zeeuw uit 
Den Dolder, Top’s Edelge-
bak en vele anderen, voor-
lopig op andere manieren 
een Oppepper aan chro-
nisch zieken en hun zorg-
verleners. Deze tijd vraagt 
van ons allemaal flexibili-
teit en creativiteit om de 
vele eenzamen te steunen. 
Ieder mens zijn wens!

Naast praktische hulp voor 
kwetsbare buurtgenoten, 
gaan we in de wijde om-
geving van Zeist/Utrechtse 
Heuvelrug leuke en sma-
kelijke Oppeppers (laten) 
bezorgen. Net als het UMC 
Utrecht en Prinses Maxima 

Centrum een heerlijke taart 
voor uw bewoners en ver-
zorgenden of een verras-
sende Oppepperbox thuis-
bezorgd krijgen? Bel team 
Zeist op 030-7857791.

Sinds kort zijn we weer ge-
start met het aanbieden 
van taarten aan hospices, 
kinder-, zieken- en ver-
pleeghuizen.

Mantelzorgers zorg ook 
goed voor jezelf en vraag 
een lekkere taart of geluks-
doos aan! Even een ver-
wenmoment, even samen 
smullen.

Bent of kent u een chro-
nisch zieke, eenzame mens 
of groep, vraag die gratis 
Oppepper aan!
Laat het ons weten via 

info@oppepper4al l .n l . 
Naast aanvragen van 
mantelzorgers/zorgpro-
fessionals ten behoeve 
van kinderen en ouderen, 
staan wij ook van harte 
open voor de reguliere 
wensaanvragen welke on-
der de restricties van het 
RIVM nog wél gerealiseerd 
kunnen worden.Wij zijn er 
voor mensen van alle leef-
tijden en met alle soorten 
van ziekten. Ieder mens 
zijn- soms laatste- wens. 
Zonder financiële én mo-
rele steun redden wij het 
niet vandaar dat wij over 
een bijzonder Comité van 
aanbeveling beschikken 
waarin o.a. onze commis-
saris van de Koning van de 
provincie Utrecht mr Hans 
Oosters, Jonnie en Therese 
Boer, burgervaders Ahmed 

Aboutaleb en Ahmed Mar-
couch.

Paar uurtjes over? Wij zoe-
ken nog vrijwilligers die 
(vanuit huis en/of kan-
toor) helpen met de orga-
nisatie en distributie van 
Geluksdozen. Onkosten 
worden vergoed. Wat doe 
je? Je verzamelt/koopt/
krijgt bijvoorbeeld puzzels, 
(kinder-)boekjes, speel-
goed, chocolade, knuffels 
en levert de doos af voor 
verzending naar kinderen, 
eenzamen, dementeren-
den naar door O4all en jou 
op te geven adresssen.

Houd vol, blijf gezond en 
steun! Namens wensteam 
O4all-Zeist, Lineke en Ge-
rard Berentsen
www.oppepper4all.nl 


