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OP PAD MET  
“DE WENSFIETS”



Niet zo groot en opvallend, maar klein, eenvoudig en dichtbij 
zoals het leven zelf. Nog eens naar buiten, de natuur ruiken, de 
wind voelen. Genieten van het Brabantse landschap. Even langs 
een ouderlijk huis, een kaarsje opsteken in een kapel, spontaan 

een sportwedstrijd bijwonen van een (klein)kind, een tochtje 
door het bos of over de heide. Kortom kleine maar unieke wen-

sen. Het lijkt soms zo gewoon……

 Een O-pair fiets is een fiets met een 
(rol)stoel voorop. Hierin is het nog heel 
lang mogelijk om nog eens het fiets-
gevoel te ervaren.  U zit stevig voor 
op de fiets (waar u zelf in gaat zitten, 
met behulp van anderen of een tillift). 
Marjanne zit op de fiets achter u, om 
te trappen en de fiets te besturen. U  
hoeft dus zelf niets te doen als alleen 
maar te genieten. Monique zorgt voor 
de verpleegkundige ondersteuning 
waar dit nodig is. 

Uw partner, familie, vrienden of ken-
nissen kunnen uiteraard ook met ons 
meefietsen.

Zo is het mogelijk om een heerlijke, on-
bezorgde, bijzondere dag te  beleven. 
Wij ontzorgen U!

Met de Wensfiets is dit…. en nog veel meer mogelijk. De Wensfiets brengt 
(pre)terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek. Voor een 
dag met “een gouden randje”! 



WIE ZIJN WIJ, EN WAAROM DOEN WIJ DIT? 
Enkele jaren geleden kreeg de moeder 
van Marjanne de diagnose kanker te 
horen. Artsen konden niets meer voor 
haar doen. Vanaf dat moment hebben 
wij als familie en vrienden gezorgd 
voor nog een hele mooie tijd. 

Enkele keren zijn we met haar op de 
speciale O-pair fiets door het Brabant-
se landschap gefietst. Deze dagen 
waren zó bijzonder! Volop genietend 
en zeer waardevol. Dit waren ook voor 
ons “gouden dagen” waar we heel 
graag op terug kijken. 

Nu de moeder van Marjanne is over-
leden willen wij ook anderen deze 
mogelijkheid bieden. Van hier uit is 
“Stichting de Wensfiets” ontstaan. 

PRAKTISCHE ZAKEN
•  Wij vragen geen onkostenvergoe-

ding. Wij doen dit geheel op  
vrijwillige basis.

•  Wanneer de wensvrager tijdens 
een uitstapje gebruik wil maken 
van betaalde activiteiten (bv terras 
of lunch) zijn de kosten hiervan 
(ook van de vrijwilliger) voor reke-
ning van de wensvrager. 

•  U (of een mantelzorger/wettelijke 
vertegenwoordiger) dient een for-
mulier in te vullen met uw belang-
rijke (medische) gegevens. 

•  Neemt u van te voren kennis van 
onze Algemene Voorwaarden  
www.wensfiets.nl



VRAGEN ?
Mocht u meer informatie willen, neem dan  
vrijblijvend contact met ons op info@wensfiets.nl   
Of bezoek onze website www.wensfiets.nl  
U kunt ons ook vinden op Facebook

Met vriendelijke wensfietsgroeten,

Marjanne Smits   
Sportdocente/verkoopmedewerkster
06 44 23 47 04 

Monique Hageman
Verpleegkundige 
06 28 08 86 10
Graag na 13.00 uur

KVK: 75311860
IBAN: NL90 INGB 000 933 03 82
Wij zijn geheel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring


