Nieuwsbrief 2, november 2020
Mailadressen

Onze 1e Nieuwsbrief van afgelopen zomer is goed ontvangen. Heel fijn dat onze donateurs
veranderingen in naam of (email)adres aan ons hebben doorgegeven. Wij hopen dat deze
2e Nieuwsbrief, u aanspoort wijzigingen aan ons door te geven.
Onze 3e Nieuwsbrief wordt alleen nog per mail verstuurd en in verband met de kosten niet
meer per post

Mutaties adviseurs Bestuur

Na het recente afscheid in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en dus ook als adviseur
voor het CWZ bij de Stichting Mijn Liefste Wens is dokter Esmaralda Spanjaards
toegetreden als bestuurslid van onze Stichting. Wij verheugen ons op de verdere
samenwerking met haar, zodat de projecten die wij financieel ondersteunen in de drie
Nijmeegse ziekenhuizen prima verlopen.

Adviseur prof.dr. Kees Noordam heeft, namens het Amalia Kinderziekenhuis, afgelopen
zomer afscheid genomen van het bestuur van onze Stichting. Dit in verband met zijn
vertrek naar het buitenland. Stichting Mijn Liefste Wens is hem zeer erkentelijk voor
zijn bijdrage de afgelopen jaren en wensen hem alle succes toe in zijn verdere carière.
Over zijn opvolging als adviseur in ons Bestuur zijn wij nog in gesprek met het Amalia
Kinderziekenhuis.

Ambassadeur Boswachter Tim winnaar Televizier-Ster Jeugd 2020
Onze kersverse ambassadeur Boswachter Tim Hogenbosch heeft de Televizier-Ster
Jeugd 2020 gewonnen. In Carré in Amsterdam mocht hij de felbegeerde ring in
ontvangst nemen.

De Stichting Mijn Liefste Wens was al verheugd dat Tim zich als onze ambassadeur aan
onze Stichting wilde verbinden. En nu met deze prijs zijn wij extra supertrots op deze
kindervriend.
Tim werd in 2018 uitgeroepen tot beste twitteraar van Nederland en is presentator van
‘Beestenbrigade’, een nieuw kinderprogramma van KRO-NCRV, dat vanaf 11 mei te zien
is op NPO Zappelin. Daarnaast is Boswachter Tim de co-auteur van het zojuist
verschenen kinderboek ‘Tim de kleine boswachter”.
“Als ‘boswachter publiek’ verzorg ik excursies voor basisschoolleerlingen in het Rijk van
Nijmegen. Dit is mijn thuisstreek. Ik ben Nijmegenaar in hart en nieren en zwierf hier in
mijn jeugd al door de natuur. Dat ik mag werken in het gebied waar ik elk plekje ken is
een geweldige luxe”. De Stichting hoopt samen met kindervriend Boswachter Tim meer
naamsbekendheid te creëren en daarmee meer gelden te genereren.

CWZ polikliniek

kindvriendelijke spreek- en wachtkamer
Wij hebben het al eerder gerealiseerde ‘opfrissen’ van de spreekkamers polikliniek
kindergeneeskunde van het CWZ met een frisse verflaag verder kunnen uitbouwen.
Wij laten hier zien dat ook de gewenste ‘afleidingsmogelijkheden’ zoals een speelhuis in
de wachtkamer, nieuw meubilair en zoekplaten zijn toegepast. Het verheugt ons een
steentje bij te kunnen dragen middels deze kindvriendelijke aankleding waardoor
kinderen zich meer thuis voelen en minder angstig zijn bij een bezoek aan hun dokter.

HAN projecten

- Studenten Bedrijfskunde
In deze CORONA-tijd is het hard nodig om ondanks alles Naamsbekendheid en Gelden te
genereren.
Vier studenten bedrijfskunde van de HAN gaan voor de Stichting Mijn Liefste Wens van
september 2020 tot februari 2021 acties organiseren. Het doel is gelden te genereren
om meer kindvriendelijke projecten te realiseren in de drie Nijmeegse ziekenhuizen.
De studenten, Lars Crijnen, Romy Oosterling, Menno Sampers en Anne Broeren vinden
het een uitdaging om op creatieve wijze manieren te vinden om zoveel mogelijk donaties
voor de kinderen op te halen. Het eerste idee is om aantrekkelijke wandelroutes te
ontwikkelen, een lange en een korte route, in en rondom Nijmegen. Met het heffen van een
klein inschrijfgeld is het tevens mogelijk de routes een lange tijd te laten bestaan.
Wij, als Stichting, ondersteunen uiteraard dit project en zullen, zodra alles gereed is, hiervan
melding doen. Wij hopen op een groot aantal deelnemers die in deze lastige Covid-19 tijd
toch lekker buiten gezond bezig kunnen zijn.

- Studenten Communicatie
Jurgen Ankersmit en Santiago Rios zijn twee studenten communicatie van de HAN. Zij
hebben 14 weken de tijd om de Stichting te helpen met een heleboel ‘tools’ om ons
digitaal uitgebreider en beter zichtbaar te maken via Internet, Website, Facebook,
Instagram, Twitter enz.enz. Uiteraard met als uitgangspunt dat mensen spontaan
getriggerd worden ons met donaties te steunen om de gewenste projecten voor de
kinderen in de ziekenhuizen te realiseren. Wordt vervolgd dus ……….

Nieuwe projecten
De St. Maartenskliniek heeft als wens voor de kinderrevalidatie een projectiesysteem
waarbij op een interactieve wijze met de kinderen kan worden gecommuniceerd en hen
stimuleert te ‘bewegen’.
Voor dit nieuwe project zijn wij als bestuur naarstig op zoek naar nieuwe financiële
bronnen om het ons mogelijk te maken deze projecten te realiseren.

Schenking
FC Alpha-Zulu, een Interacademiale voetbalclub van de Universiteit en de HAN, heeft via
hun hoofdsponsor GymFit, een donatie van €150,-- gedaan aan onze Stichting. Door
middel van shirtreclame hopen zij nog meer gelden op te halen ten behoeve van onze
Stichting. Hulde voor deze sportieve kanjers!

Donateurs

Oproep aan al onze donateurs om in hun directe omgeving, via verenigingen en
sportclubs, personen te benaderen met de uitdaging om het voorbeeld van FC AlphaZulu te evenaren.
De Stichting Mijn Liefste Wens is blij met alle extra aandacht, donaties en giften om onze
projecten mogelijk te blijven maken.

