
Wensboom Maasveld Maastricht 

 

De Wensboom van Maasveld wordt uiteindelijk ook een Blije Boom 

De lezer van dit stuk zal aan het einde precies weten waarom! 

Vier jaar geleden zijn we begonnen met de Wensboom. 

Hoe hebben we dat gedaan? 

We zijn begonnen met het maken van een stappenplan. 

Een van de doelen was om onze bewoners  zoveel mogelijk te betrekken bij het realiseren van de 

Wensboom. 

Wat moet er nog meer geregeld worden. 

Privacy: 

Formulier voor goedkeuring van de ouders, familieleden en wettelijk vertegenwoordigers. Het maken 

van foto’s en het publiceren hiervan. 

Wensboom: 

Er moet een boom komen en waar komt hij te staan? 

Bewoners zijn samen met medewerkers op zoek gegaan naar twee grote takken die ze wit hebben 

geverfd. De takken zijn op een opvallende plek in het ontmoetingscentrum opgehangen. 

Hoe bereiken we onze bewoners? 

Door middel van een brief zijn alle woongroepen op de hoogte gesteld van de Wensboom. Bij de 

brief zaten gekleurde hartjes die gemaakt waren door onze eigen bewoners. Op die hartjes kunnen 

de bewoners hun wens kenbaar maken en deze worden dan in de boom gehangen. 

Hoe komen we aan Wensinvullers? 

Bij de boom hangt een formulier waarop uitgelegd staat hoe het werkt. Als hij/zij een hartje uit de 

boom haalt vult hij zijn gegevens in op het hartje en stopt het in de brievenbus die bij de Wensboom 

hangt. 

De brievenbus wordt wekelijks leeggemaakt door de bewoners. Medewerkers voorziet ze van 

nummers op volgorde van binnenkomst en deze worden op een lijst gezet. 

Nu komt het waar alles om draait: onze wensinvullers komen in beeld. 

Met de wensinvullers wordt contact opgenomen om kennis te maken. 

Wat verwachten we van de Wensinvullers: 

* dat hij/zij serieus en veilig met onze bewoners om gaat; 

* dat hij/zij een kort verslag maakt van de uitvoering van de wens; 

* foto’s maken. 

Dan wordt er een afspraak gemaakt op de woongroep met de bewoner. Als het ‘klikt’ tussen de 

bewoner en de wensinvuller dan wordt er een datum geprikt wanneer de wens wordt uitgevoerd. 

Op Maasveld zijn al meer dan 200 wensen vervuld en als je de wensen analyseert zijn het allemaal 

kleine wensen, zoals wandelen, terrasje pikken, naar de weekmarkt, naar Intratuin, op eigen 

kamertje met iemand praten,  buiten Maasveld iets doen. 

Als je met de wensinvullers praat dan zeggen ze: “ik krijg zoveel dankbaarheid van de bewoners, dat 

ik er ontzettend blij van word! (Blije Boom) 



Al is de wens nog zo klein………. 

Onze bewoners zullen er eeuwig dankbaar voor zijn! 

Dus als je een wens hebt vervuld 

zal je zeker zeggen……………….. 

Het vervullen van een wens………………….. 

maakt je een gelukkiger mens! 

Het succes van de Wensboom kan alleen maar slagen met u als Wensinvuller, want: 

Géén S’’CCES zonder ‘U’! 

 

 

 

 

 

 


