Taxi Hendriks
Beste,
Bij deze willen wij u nogmaals bedanken voor jullie hulp tijdens de wensdag van Yasmina die doorging op 2
februari 2017.
De eerste keer dat we bij Yasmina op bezoek gingen was in juni 2016. Haar wens was om Adil El Arbi, haar
grote idool te ontmoeten. Ze kan uren over hem vertellen en heeft hem al enkele malen ontmoet. Deze
keer zou ze willen dat hij speciaal tijd voor haar vrijmaakt en ze heerlijk kunnen 'chillen'. Tijdens het
wensbezoek hadden wij haar alvast op de hoogte gebracht dat het eventjes kon duren alvorens hij tijd kan
maken in zijn drukke agenda. Haar geduld werd ook op de proef gesteld, het wordt wachten voor 8
maanden... en dan plots op 26 januari krijgen we een berichtje zeggende "Volgende week?". Met dat
nieuws werd de mama gecontacteerd van Yasmina en kunnen we ook niet anders dan Yasmina meteen
vrij te geven voor school én haar ook nog niet te zeggen dat wij volgende week voor haar deur zullen
staan.
Enkele dagen na het nieuws staan we, samen met jullie chauffeur Koen, voor Yasmina haar deur. Ze komt
bijna meteen naar buiten. Echter, niet voor de reden waarvoor wij dachten dat ze naar buiten kwam, ze
stond klaar om naar school te gaan. Wanneer ze ons ziet, treuzelt ze eerst wat om met ons mee te gaan, de
nieuwsgierigheid wint echter van het onbekende.
Koen brengt ons in een sneltempo naar centrum Brussel en parkeert net voor de deur! We hoeven dus niet
ver te staan, heel gemakkelijk! We krijgen de hele voormiddag een rondleiding op Sint-Lukas. Daar ontmoet
ze haar idool Adil El Arbi. Een heel aangename ontmoeting met lachen, filmpjes die gemaakt worden etc.
Yasmina krijgt ook haar eigen kortfilm, die ze net opgenomen heeft met Adil m ee naar huis. Gepakt en
gezakt springen we, na nog een bezoek aan de Cinematek, terug de bus op. Koen brengt ons voor het
avondeten nog naar Mechelen, naar een Marokkaans restaurantje. waar we nog heerlijke couscous met
kip eten.
Na een goed gevulde dag worden we allemaal heel tevreden en vooral moe afgezet terug thuis bij
Yasmina. Ze is nog steeds in de wolken van de geweldige dag die toch maar een beetje gewoon gestart
was met op te staan.
Bij deze willen wij jullie nogmaals hartelijk bedanken voor jullie bijdrage aan de wens van Yasmina. Het was
een enorm positieve ervaring om ook deze keer voor jullie te kiezen met jullie professionaliteit en
enthousiaste inzet.
Hartelijk bedankt en warme groet,
Het wensteam van Yasmina,
Maaike, Sylvie en Rosanne
Vrijwilligers Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen
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