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Ieder mens heeft ze ... grote of kleine wensen; dingen die men nog een keer wil doen in het leven. Voor veel 
mensen worden hun wensen vroeg of laat werkelijkheid. Maar als u afhankelijk bent van zorg of als iemand  
afhankelijk is van úw hulp, dan is het echter lang niet zo vanzelfsprekend dat die op het oog simpele, kleine 
wensen ook in vervulling gaan. 

 
 

   
 

Mensen met wensen 
Veel ouderen hebben van die 
dingen die men nog een keer wil 
doen in het leven. Een reisje 
maken, een ontmoeting met een 
oude vriend, een avond naar de 
bioscoop, een middag bloem-
schikken…  Afhankelijk van zorg of 
hulp is het niet vanzelfsprekend dat 
op het oog simpele wensen in 
vervulling kunnen gaan. 

Historie 
Verborgen Verlangens is niet 
nieuw. Al in 2002 vervulde de 
Stichting Vrienden van De Zorg- 
groep stille wensen van cliënten. 
Dit project is samen met Groene 
Kruis Ledenorganisatie en vrij-
willigers van De Zorgroep nieuw 
leven ingeblazen. Als symbool 
voor het project Verborgen 
Verlangens staat nog steeds de 
blauwe fles met gerbera. 

Een wens aanmelden 
Wilt u een wens aanmelden voor 
Verborgen Verlangens? Ga dan naar  
www.verborgenverlangens.nl. 
 
Vul dan het aanmeldformulier zo 
volledig mogelijk in. Uit alle wensen 
selecteren we iedere maand een 
aantal wensen die we in vervulling 
laten gaan. Wordt uw wens geselec-
teerd, dan ontvangt u persoonlijk 
bericht.  
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Verborgen Verlangens: een kleine wens, een groot plezier! 

http://www.verborgenverlangens.nl/
http://www.verborgenverlangens.nl/


2  

 
 
 
 
 
 

   
 

Bezoek aan Heimbach  
De lang gekoesterde wens van de 
heer en mevrouw Reijnen uit 
Egchel: een keertje terug naar het 
dorpje Heimbach in de Eifel, om in 
de Abtei Mariawald een kop erw-
tensoep te eten. Daar hebben ze 
samen dierbare herinneringen aan. 
Liefst hadden ze hun dochter ook 
meegenomen, maar zij is helaas 
vorig jaar overleden. Het is een 
prachtige dag geworden. Het 
betekende veel voor hen dat ze  
dit na meer dan 20 jaar nog een 
keertje hebben  kunnen overdoen. 
 
Klik hier voor de film >> 

Wedstrijd VVV-Venlo 
Verborgen Verlangens bezorgde de 
heer Hendrix een geweldige avond! 
Samen met zijn vrouw en een 
begeleidster werd hij op 15 februari 
tijdens de wedstrijd VVV-Dordrecht 
in de watten gelegd. Ontvangst met 
een gele sjaal werd geregeld door 
Gerrie van Rosmalen en achteraf 
werd er door Niels Fleuren en Jordy 
Deckers nog een jubileumboek 
aangeboden. De heer Hendrix 
genoot zichtbaar met volle teugen 
van de wedstrijd en van alle 
aandacht 
 
 
Klik hier voor de film >> 

Rijsttafel in Herte 
Het Verborgen Verlangen van 
mevrouw Engelen, wonende in WZC 
Herte ging op Valentijnsdag in 
vervulling. Een mooie dag om een 
wens in vervulling te zien gaan. 
Mevrouw Engelen is vanwege zorg 
gebonden aan het huis. Ze had een 
wens: “Met een bak nasi maak je 
me al heel blij!” Met dat gegeven 
zijn de vrijwilligers van Verborgen 
Verlangens aan het werk gegaan en 
samen met de kok is de “bak nasi” 
uitgegroeid tot een heerlijke 
Chinese rijsttafel. Waarvan ze 
samen met haar familie heeft 
genoten, want dat was toch wel het 
echte Verborgen Verlangen. 

 
 

   
 

Bezoek schoonheidssalon 
Het Verborgen Verlangen van 
mevrouw Knops -een schoonheids-
behandeling- ging in vervulling. Ze 
werd opgehaald om naar de 
schoonheidssalon te gaan. Ze was 
er klaar voor, maar had geen idee 
wat er ging gebeuren. Eerst koffie, 
daarna werd de huid gereinigd, een 
maskertje en een massage. Als 
finishing touch opmaken en een 
lekker geurtje en ook nog een 
presentje om mee naar huis te 
nemen 

Massage in St.Jan Baptist  
Na een leuke en ontspannen ken-
nismaking, werd een heus verwen-
moment voor mevrouw Pijpers  
(92) vervuld.  Ze is een echte 
“knoeveltante” en gek op aan-
raking, wat het heel speciaal 
maakte. Ze heeft heel erg genoten 
van de zorgmassage op maat. 
Tijdens de massage met olie heeft 
ze meermaals aangegeven hoe 
zacht het voelde en hoe fijn ze het 
vond. Met een grote lach op haar 
ontspannen gezicht, gaf ze zich 
helemaal over en sloot haar ogen 
om zo nog intenser de ontspanning 
te voelen. 

Bezoek Hompesche Molen 
De stille wens van mevrouw 
Hulsman ging in vervulling. Een 
uitstapje naar Stevensweert, de 
Hompesche Molen. Op weg naar 
het uitstapje samen gezellig kletsen 
in de auto. Ze vertelt over haar 
kinderen, klein- en achterklein-
kinderen. Verder heeft ze honderd 
uit verteld over het varen. Ze heeft 
altijd meegevaren met haar man. 
De slagroom met advocaat bij de 
koffie was extra genieten. Maar 
vooral de persoonlijke aandacht, 
daar genoot ze het meeste van. Dit 
liet ze zowel verbaal als non verbaal 
merken. 
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Verborgen Verlangens: een kleine wens, een groot plezier! 
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Thermaalbad Arcen 
Mevrouw  Smits-van Dijk uit 
Baarlo heeft een progressieve 
spierziekte PLS, met steeds meer 
krachtverlies in armen en benen 
als gevolg. Ze is weduwe en heeft 
geen kinderen en niet de kracht 
om zelf iets te ondernemen. 
Haar wens was om naar het 
Thermaalbad in Arcen te gaan en 
daar een beauty behandeling 
te krijgen. Ze heeft met volle 
teugen genoten van deze dag! 

Overige vervulde wensen 
Simpelweg omdat de tijd ontbreekt 
of omdat de randvoorwaarden 
moeilijk te regelen zijn hebben we 
met en door vrijwilligers, familie en 
medewerkers nog meer wensen in 
vervulling kunnen laten gaan. 
 
Crescendo Venlo  
 Twee bewoners hebben met 

twee vrijwilligers een bezoek 
gebracht aan de kerstmarkt  
van Leurs te Venlo. 

 Een bewoner die gek is op 
poezen heeft een uitstapje 
gemaakt naar de organisatie 
Katimo in Roermond. 

 
 Ter Borcht- Baarlo 
 Een bewoonster heeft een gezellig  
  tochtje langs de Maas gemaakt en  
  onderweg een terrasje gepikt. 
 Een bewoonster is met een vrij- 
  willigster gaan lunchen bij Hema. 
 
De Mulder – Venray 
 Met de bewoners verse braadworst  

van de lokale slager eten met een 
stampottenbuffet. 

 
Piushof- Panningen 
 De heer Timmermans is gaan  
  biljarten bij zaal Leanzo in  
  Grashoek 
. 

 
 

 
 
               

 

GIFTEN VOOR HET UITVOEREN  

 Van Serviceclub Agora Club 7 
Venlo ad Mosem hebben we 
een gulle gift van € 1.000,--
ontvangen om weer mooie 
wensen te vervullen. 

 Een familie uit Sevenum heeft 
de opbrengsten van hun 
huwelijksjubileum ter beschik-
king gesteld aan Verborgen 
Verlangens voor het uitvoeren 
van stille wensen. 

 Een mevrouw heeft ter gelegen- 
heid van haar 60e verjaardag 
een donatie van €  1.000,-- voor  
Verborgen Verlangens gedaan. 
 
 

 

 

VAN VERBORGEN VERLANGENS 

 Aeternus Corporate Finance 
heeft tijdens de jubileum-
bijeenkomst van hun 10-jarig 
bestaan een cheque van  
€  2.050,-- uitgereikt aan 
Verborgen Verlangens. 

 
Geweldig om te ervaren dat zo 
velen ons project een warm hart 
toedragen. Hier kunnen ook weer 
kleine maar belangrijke wensen van 
onze mensen in een van onze 
zorgcentra,  thuiswonende cliënten 
en mantelzorgers vervuld worden. 

EEN KLEINE WENS EEN GROOT PLEZIER! 
Dat is de essentie van het project 
Verborgen Verlangens, een initiatief  
van De Zorggroep en Groene Kruis 
Ledenorganisatie. Uitgevoerd door  
vrijwilligers op locatie in samen- 
werking met familieleden en zorg- 
medewerkers. 
Wilt u deze nieuwsflits digitaal  
ontvangen? Laat het ons weten via 
verborgenverlangens@dezorggroep.nl 
 
In de volgende Nieuwsflits meer wensen  
die Verborgen Verlangens heeft kunnen 
vervullen. 
 
Voor giften en donaties: Klik hier >  
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