DE WENS VAN BEAU, 11 JAAR: Een gamecomputer in elkaar zetten

Dit is een droom die uitkomt
Bedankt voor je medewerking aan de
vervulling van de liefste wens van
Beau. Mede dankzij jouw inzet is de
wensvervulling voor hem en zijn familie
een heel bijzondere belevenis
geworden. Hiernaast vind je een korte
impressie van de wensvervulling.

Al lange tijd droomde Beau van een prachtige
gamecomputer. En niet zomaar één, maar een echte
goede, en met van die gave lampjes erin. Al zijn
wensen mocht hij doorgeven aan Make-a-Wish die
een goede partner had gevonden in SiComputers. Zij
werkten ook fantastisch mee met het helder krijgen
van het plaatje van de ideale computer van Beau. Beau
wist op zijn wensvervulling alleen nog niet dat hij de
computer mee naar huis mocht nemen. Want tijdens
het wenshalen had Beau aangegeven dat hij ook wel
erg graag een computer vanaf het moederboard in
elkaar wilde zetten. En zo geschiedde.

Limousine voor de deur
Beau was nog even gaan gymen op school, maar wilde
toch liever naar huis. Om klokslag 12.00 uur stond
Make-a-Wish voor de deur. Tijd voor een mooie
wensvervulling. Beau had fantastisch uitzicht op zijn
vervoer. Vanaf de eerste verdieping zag hij de
limousine komen aanrijden. "waaauuuww!" riep hij.
Binnen een paar tellen zat hij, en zijn ouders en broer

Jim, in de auto. Beau was maar wat blij dat we een uur
moesten rijden. Hij kon wel wennen aan de limousine.
Zijn vader al helemaal vertelde hij.

Van 11-jarige naar systeembouwer
In Rotterdam aangekomen werd Beau heel hartelijk
ontvangen door SiComputers. Een werkruimte vol met
ballonnen, slingers en allerlei snoep. Oh én alle
onderdelen voor een te gekke computer(!) die Beau in
elkaar mocht gaan zetten. Onder begeleiding van
Peter ging Beau aan de gang. Beau wist al bijzonder
veel van alle apparatuur die in een computer geplaatst
wordt. 3 uur lang zijn ze bezig geweest met het
bouwen van de computer. Even een ijsje tussendoor,
maar voor meer had Beau geen oog en geen tijd. Die 3
uur vlogen voorbij. Ook voor de omstanders. Er was
goed voor ons gezorgd en het was fantastisch om te
zien hoe Beau genoot van zijn wensvervulling. Na die 3
uur had Beau wel door dat hij de computer mocht
meenemen... "Ik heb me nog nooit van mijn leven zo
gevoeld" zei hij toen hij de computer volledig had
geïnstalleerd én een certificaat voor systeembouwer

had gekregen. Op dat moment had Beau niet
gelukkiger kunnen zijn. Met heel veel dank en goede
herinneringen namen we afscheid van SiComputers
om terug te gaan naar huis.

Taart!
Thuis aankomen stond er een welkomscommité te
wachten. Iedereen was benieuwd naar de
wensvervulling. Onder het genot van een lekker stuk
taart, werd de dag afgeloten. Beau heel veel plezier
met je gamecomputer. Maar dat komt volgens ons wel
goed...!
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De droom van Beau is uitgekomen

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!

