DE WENS VAN BRAM, 5 JAAR: Vuilnisman zijn en marcheren met de soldaten

Juf, morgen kom ik niet, dan
moet ik werken!

Bedankt voor je medewerking aan de
vervulling van de liefste wens van
Bram. Mede dankzij jouw inzet is de
wensvervulling voor Bram en zijn
familie een heel bijzondere belevenis
geworden. Hiernaast vind je een korte
impressie van de wensvervulling.
Make-A-Wish Nederland vervult de
liefste wens van kinderen van 3 tot 18
jaar met een levensbedreigende ziekte.
De wensvervulling geeft de kinderen
en het gezin een onvergetelijke
ervaring vol hoop en kracht en maakt
ze sterker voor hun toekomst. Mede
door jouw steun worden jaarlijks ruim
500 liefste wensen vervuld. Mede
namens deze kinderen, bedankt!
Met vriendelijke groet,
Make-A-Wish Nederland

Om 10 uur stopte een versierde brandweerwagen met
loeiende sirenes om Bram op te halen en richting
Uden te rijden waar de vuilniswagen al stond te
wachten! Tijd voor gebak was er niet, vuilniszakken
gooien in de vuilniswagen dat was waar Bram voor
kwam. Eerst even langs de planning om de route op te
halen en toen konden ze vertrekken richting
Odiliapeel. Als een ervaren vuilnisman gooide Bram de
vuilniszakken in de wagen. Bij terugkomst mocht hij
nog kijken waar ze het vuil uit de vuilniswagen
storten en in de hal stond ook nog een kraan waar
Bram in mocht klimmen. Ook zijn broertje mocht er
nog even in. Daarna nog op de foto met zijn collega
vuilnismannen en toen door met de brandweerauto
richting de picknickplek. Maar eerst nog even de
slangen uitrollen en water spuiten met de

brandweerman want ook dat hoort er natuurlijk bij als
je met een brandweerauto op pad bent. Het was wel
heel warm onder de zon op de picknickplek maar dat
was niet zo erg want we hadden toch een beetje haast
om op tijd bij de Koninklijke landmacht in Oirschot te
zijn! Bij aankomst stond er al een heel gemotiveerd
team op ons te wachten en het programma kon
beginnen. Voor Bram was het een hele grote
verrassing want dit wist hij nog niet! Bram had nog een
andere wens en dat was marcheren met de soldaten.
Het team van de landmacht en marechaussee hadden
een prachtig programma voor Bram gemaakt. Voordat
hij begon kreeg hij eerst nog wat camouflage op zijn
gezicht want ook dat hoort er natuurlijk bij. Rijden in
een bunker auto over het ruige terrein van Oirschot.
Marcheren met de soldaten en schieten op het grote
scherm. Bram heeft het allemaal gedaan en gezien en
kreeg er geen genoeg van. Als afscheid nog een
oorkonde en cadeautjes en toen weer in de
brandweerauto richting huis. Bij aankomst stonden de
opa's en oma's al te wachten op Bram. De dag was nog

niet helemaal voorbij want de familie ging nog gezellig
met elkaar chinees eten als afsluiting en Bram kon zo
nog alle spannende verhalen vertellen van zijn
prachtige wensdag.
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Eindelijk was het dan zover voor Bram, zijn wens kon in
vervulling gaan. Twee weken geleden was al een
speciaal op maat gemaakt pakje bezorgd bij Bram door
Fa. van Kaathoven met de uitnodiging dat hij mocht
helpen op de vuilniswagen.

