IMPACT

Stichting Ambulance Wens op bezoek bij de paus

ook in het buitenland wensen in vervulling
kunnen gaan.

Stichting Vaarwens

Zoveel mensen, zoveel wensen. Waar gaat
de ambulancerit zoal heen? ‘Dat is heel
verschillend. We hebben een patiënt gehad die
de paus wilde ontmoeten, maar veel mensen
willen gewoon even naar hun eigen huis.
Die halen we op uit de hospice en brengen
we thuis. De patiënt wil nog één keer in de
woonkamer zijn terwijl de echtgenoot in de
keukenkastjes rommelt om een kop koffie te
zetten. Na een uurtje of wat geven ze vaak
aan; het is goed zo, laten we gaan.’

Op de site van Stichting Vaarwens staat in
het rechterhoekje te lezen: Het heeft Zijne
Majesteit de Koning behaagd Inge en Evert
op 26-4-2019 te benoemen tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke
onderscheiding hebben Evert Stel en zijn
levenspartner Inge de Graaf in ontvangst
mogen nemen, voor alle vaarwensen die zij
in vervulling hebben laten gaan. Stichting
Vaarwens bezorgt terminale patiënten en hun
naasten namelijk een vaartocht, een dagje uit
op het water. Kosteloos uiteraard. Deze laatste
wensen maken Inge en Evert mogelijk met
hun eigen drijvende huis, de gele Loodstender,
de Meander V.

HET ONMOGELIJKE MOGELIJK MAKEN

Een dag vrijwilliger zijn op de ambulance is
emotioneel niet gemakkelijk. Ondanks dat
de medewerkers allemaal uit de zorg komen,
zal dat niet gemakkelijk zijn. ‘We zijn niet
van beton, maar dit kunnen we wel aan. Mijn
motivatie? Het onmogelijke mogelijk maken.
Met een beetje energie van onze kant, kan je
heel veel mensen blij maken, plezier geven in
de laatste fase van hun leven.’
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‘Binnen drie
maanden hadden
we maar liefst
zo'n € 60.000
bijeen om een
eigen ambulance
te kunnen kopen.’

VAKBLAD FONDSENWERVING

Evert: ‘In 2000 verkocht ik mijn bedrijf en
ruilden we ons woonhuis in voor dit schip, de
Meander V.’ ‘Een dikke 14 maanden hebben
we eraan gewerkt, toen was hij vaarklaar.
Zo vrij als een vogel waren we, we werkten
beiden niet meer. Maar dat alleen maar
rondvaren hadden we snel gezien. Hoeveel
dorpjes kun je bezoeken, hoeveel kerktorens
kun je bewonderen? We zochten naar
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