Wensvragen

Wensambulance

Wensdag

De wensvraag komt van de betrokkene
zelf en kan divers zijn, gaande van het
bijwonen van een familiefeest, een dag
naar zee, naar huis, een museumbezoek,
een wandeling in het bos, betekenisvolle
plaatsen bezoeken … tot waar het binnen
onze mogelijkheden ligt. We doen ons
uiterste best om elke wens tijdig te
vervullen in een sfeer van begrip en
sereniteit. Dit alles doen we via een kort
gesprek, desgevallend ondersteund door
familie, vrienden, volmachtdragers en/of
zorgverleners. Dit is belangrijk om deze
wensdag in alle comfort te kunnen laten
verlopen. Een wens aanvragen kan op
verschillende manieren, standaard via
onze website, via mail en/of telefonisch.

Onze wensambulance is vergelijkbaar met
een traditionele ambulance, zij het veel
comfortabeler. Aanpassingen betekenen
dat de wensdag optimaal beleefd kan
worden, gaande van rondom ramen die
panoramisch zicht mogelijk maken, een
comfortabele brancard die in twee
richtingen kan gesteld worden, tot twee
beeldschermen om foto’s en/of films te
bekijken die u zelf kan aanleveren.
Andere
zaken
zijn
bijvoorbeeld
luchtbanden voor zowel de brancard als
de rolstoel. Deze maken het mogelijk om
moeilijk berijdbare grond (bv strand) te
trotseren. In medisch opzicht is er weinig
verschil, alle hulpmiddelen staan tot onze
beschikking wanneer dat nodig zou zijn.

De wensdag moet vooral een menselijke
en onvergetelijke dag worden, een dag
die we in alle comfort en sereniteit laten
beleven. Hiervoor kan de wensvrager
rekenen op een team van geschoolde
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten,
vanuit het hart. Bent u zelf palliatief en
hebt u nood aan transport en begeleiding
om uw laatste wens te kunnen vervullen?
Kent u mensen in uw omgeving die in
aanmerking komen, wees vrij om hen
deze folder te overhandigen. Uw wens is
onze zorg.

VZW VOLIMUS
Turnhoutsebaan 607
2110 Wijnegem
BE 0669.589.119

Contact
00 32 (0) 488 999 888
info@volimus.be
www.wensambulance.be
Wie zijn we?
Als oprichters zijn we mensen uit de zorg
met een missie. Er in alle sereniteit voor
zorgen dat de laatste wens van mensen
op het eind van hun leven (palliatief) in
vervulling mag gaan. Dit doen we met ons
hart en daarom ook op vrijwillige basis.
We dragen er tevens zorg voor dat elke
vrijwilliger over de nodige kwalificaties en
integriteit beschikt, om deze dag tot een
succes te maken. Meer specifiek bestaan
onze vrijwilligers uit verpleegkundigen,
ambulanciers en artsen. We maken van
deze wensdag vooral een menselijke dag.
Zorg dragen voor onze medemens en in
het bijzonder palliatieve zorg is wat ons
drijft, van mens tot mens.

Steentje bijdragen kan:
BE10 7334 0000 6004
of
BE10 0000 0000 0404
Voor fiscaal attest vanaf 40€
Koning Boudewijnstichting
Gestructureerde mededeling
Vrienden van wensambulance Volimus
+++ 019/1080/00088+++

Mensen aan het eind van hun leven
hebben soms nog een laatste wens.
Met vzw VOLIMUS kunnen we er voor
zorgen dat dit in vervulling kan gaan.
Voor hen die niet meer mobiel zijn of voor
hen die medische ondersteuning nodig
hebben.
Het vervoer en begeleiding tijdens de
uitstap zijn kosteloos dankzij onze
vrijwilligers en sponsors.

