
Ieder mens heeft een laatste wens. 

Jeetje, wat zou mijn laatste wens zijn als ik terminaal ziek was? Nog één keer naar mijn paradijsje aan 

de rivier de Ardèche? Liggend in de armen van mijn lief, onder een immense sterrenhemel luisteren 

naar de muzikanten van de camping, die onversterkt musiceren tussen majestueuze rotswanden bij 

opkomende maan, terwijl in de verte, bij de stroomversnelling, kikkers onvermoeibaar kwaken? Of zou 

ook mijn wens, zoals de meeste wensen van ernstig zieke mensen, heel eenvoudig zijn?  

‘Ieder mens heeft een laatste wens’ is het uitgangspunt van de Wensambulance Brabant, opgericht 

door de al op hun 55e gepensioneerde ambulancechauffeurs Frans van Gerven en Giel van 

Genugten:  “Soms bracht je wel eens mensen van het ziekenhuis naar het hospice en die wilden dan 

nog eventjes langs huis.”, vertelt Frans. “Even langs de tuin, als het niet te ver om was kon dat. Toen 

konden ze ons nog niet volgen via de satelliet, dus de centralist had dat niet in de gaten. Nu gaat dat 

gewoon niet meer, paraatheid is zo belangrijk geworden.”  

Intussen bestaat de Wens Ambulance Brabant 5 jaar en heeft ruim 1100 wensen in vervulling laten 

gaan. Die wensen lopen uiteen van het bijwonen van de bruiloft of begrafenis van een familielid tot 

een reis naar de Alpe d’Huez of Lourdes: de wensvrager bepaalt zelf waar hij of zij naartoe wil. 

Wensvragers worden begeleid door één van de 200 vrijwilligers: goedopgeleide chauffeurs en 

verpleegkundigen. De vier ambulances zijn uitgerust met comfortabele brancards. “ De auto’s hebben 

we helemaal laten verbouwen naar onze zin, alles zit er in; cd-speler, radio, ze hebben extra grote 

ramen met privacy glas.”.  

De Wensambulance opent deuren die voor anderen gesloten blijven. Frans vertelt met een 

ondeugende blik: ”Een man wilde heel graag naar het AZ-stadion waar hij vroeger had gewerkt, maar 

dat kon niet wegens een verbouwing. Wij rijden daar dus gewoon langs en ik leg uit zus en zo is het 

geval, en toen kregen we een rondleiding door de manager: viproom, winkeltje… in het gekregen AZ-

shirt is hij later begraven. “.   

Kosten voor de ambulances en het vervullen van de wensen worden gefinancierd door donoren en 

sponsors. Vaak krijgt de stichting giften van wensvragers die op hun uitvaart geen bloemen maar een 

donatie vragen. “We zijn in de regio Eindhoven op zoek  naar een kantoorlocatie waar we ook de 

auto’s kunnen stallen.” Nu staan ambulances, administratie en kleding thuis bij Frans en andere 

medewerkers. “Over een paar jaar zijn de auto’s aan vervanging toe, we willen graag comfortabelere 

stoelen voor meereizende familie. Maar het allerbelangrijkste is dat de mensen de Wensambulance 

kennen. Dat je niet achteraf hoort: ‘Nondepie hadden we dat maar geweten.”. 

 

De concoleancekaarten van haar op 23 mei jl. overleden man staan nog op de schouw, zijn auto staat 

werkeloos voor de deur. Mevrouw van Bree en haar dochter vertellen geëmotioneerd. “Mijn 

echtgenoot lag in het ziekenhuis, met een laat ontdekte terminale kanker, op 15 mei beviel onze 

dochter van ons eerste kleinkind, drie weken te vroeg. Je bent normaal niet blij als een kind te vroeg 

is, maar wij sprongen een gat in de lucht. Ik had mijn echtgenoot beloofd: ‘Wat er ook gebeurt, als het 

kindje geboren is, zorg ik dat jij bij het kindje komt of het kindje bij jou.’ Maar mijn man was te slecht en 

mocht niet mee. Toen heeft de verpleegkundige de Wensambulance gebeld en binnen een kwartier 

was alles geregeld. Het was top. Ze hadden hem zo geparkeerd dat hij alles precies in de gaten kon 

houden. Hij zei niet veel, maar hij genoot. Niks was te veel: ‘Ligt u goed, zit u goed, wilt u iets?’ Totaal 

belangeloos iets doen voor een ander, zonder daar iets voor terug te willen, daar zijn geen woorden 

voor. Ik denk dat het hem rust gegeven heeft… Heel veel van zijn bucketlist kon al niet meer en dit 

stond met stip op één. Als ik het kindje nou zie dan denk ik automatisch aan Theo en dat troost. En als 

ik een Wensambulance zie rijden dan denk ik: “oh wat fijn’. Dan denk ik: ‘kijk, daar gaat weer iemand 

die een mooie dag heeft’.” 

 

In 2012 ontvingen Frans van Gerven en Giel van Genugten de onderscheiding ‘Brabander van het 

jaar.’ “Als je ziet hoe gelukkig we mensen kunnen maken, daar krijg je zoveel voldoening van.” De 

wensvragers bepalen de dag en daarin is niets te veel: “We hebben een all terrain brancard met grote 



wielen. Als ik naar zee wil, dan wil ik hem ruiken en horen. We hebben een foto van een vrouw die 

tussen twee collega’s in zit, lekker met haar voetjes in het water, dat is toch heerlijk. We hebben 

mensen die tot ‘s avonds willen blijven om de zon in de zee te zien duiken. Dat kan. Wij hebben alle 

tijd.“ 

In het Catharinaziekenhuis op de kinderafdeling werkt afdelingssecretaresse Trudy, zij is sinds een 

paar maanden wenscoördinator: “Ik was zoekend in mijn leven, maar heb mijn roeping gevonden. Als 

ik dienst heb denk ik ‘heerlijk, ik mag weer’.” Ze praat ontroerd over het team:  “Laatst was er een 

scholingsdag; al die mensen bij elkaar, de warmte die je dan voelt, die passie, zo mooi in deze tijd van 

hollen en appen, waarin vaak geen oog meer is voor de medemensen.” En Frans en Giel? “Die 

verdienen een lintje”, zegt ze vastberaden. 

 

Meneer Rietdijk zocht met zijn vrouw hun jongste dochter op in haar pas gebouwde huis in Terneuzen. 

Ze vertellen als een twee-eenheid, waarbij Mevrouw Rietdijk de kleinste signalen van vermoeidheid of 

dorst -gevolg van kapot bestraalde speekselklieren- nauwlettend in de gaten houdt. Het gaat na tien 

jaar (over)leven met kanker toch echt achteruit, de ziekte is door een bijkomende hartkwaal niet meer 

te behandelen en neemt het over. Door een vrijwilligster die wekelijks thuis komt helpen werd meneer 

Rietdijk overgehaald zich op te geven voor een dagje met de Wensambulance, waarbij Terneuzen 

bovenaan de lijst stond. De reis, waar hij door eerdere ervaringen in een ambulance tegenop zag, was 

een feestje: ”Ik heb gewoon rustig gelegen en ik heb niks als rondgekeken. Fantastische auto, mooi 

panoramazicht, alles even clean en even mooi. Tomtom kende de nieuwbouwwijk niet en we 

belanden op bospaadjes, toen hebben we eigenlijk heel veel lol gehad. Dat was een extraatje. ”. 

Mevrouw Rietdijk: Het ontzorgde mij die dag ook even… je bent 84 jaar en dan ben je mantelzorger… 

ik wil wel alles en ik doe heel veel, maar het is gewoon zwaar. Ik kan hem niet meer alleen laten, dus 

ik kom ook nergens meer.” Meneer Rietdijk: Dit was voor ons samen gewoon een uitje, het was echt 

het wij-gevoel: mijn dochters, schoonzoon, kleinkinderen, ze waren allemaal even enthousiast.” Er 

was een geweldige ontvangst met lekkernijen, ze zijn de tuin in geweest, hebben foto’s gemaakt: “Die 

blijdschap was natuurlijk enorm groot, die was traantjes met tuiten aan alle kanten. Toen we daar 

waren hebben ze gevraagd: ‘Wil je nog dit, wil je nog dat, wil je nog naar de boulevard, wil je nog naar 

het water?’ En dat wou ik wel, maar dat kon ik niet meer opbrengen. Het is gewoon een geweldige 

dag geweest. Die film draait nog steeds door je hoofd, al die momenten geven je nog altijd een blij 

gevoel.”. Het  voelt vreemd ze achter te laten als Meneer Rietdijk moe wordt, in de onzekerheid van 

wat komen gaat. Ik wens ze veel sterkte, en ook nog veel fijne momenten. “Zeker,”, zegt Mevrouw 

Rietdijk als ze de deur achter me dicht doet: “die pakken we.”. 

 

 

 

 

 

 


