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‘‘Onvergetelijk...

En wat hebben we een mooie onver-
getelijke dag gehad en wat hebben we 

mooie herinneringen kunnen en mogen 
maken. Met een lach en een traan, 

maar dat hoort erbij.’’

‘‘Niets dan lof!

Niets dan lof over de begeleiding aan 
boord. TOP! We kijken terug op een 

prachtige dag en onze dochter straalde 
dat de hele dag ook uit. 

Prachtig dat zoiets kan!’’

‘‘De ziekte blijft aan wal, 
de beleving is onbetaalbaar 

en de herinnering gaat mee.‘‘

Vaarwens
2021
in beeld!



Beste lezers,

Het afgelopen jaar hebben we meer vaarwensen mogen maken dan ooit tevoren. Vaar-
wensen realiseren is het doel waar alles om draait, waar we het hele jaar door mee bezig 
zijn. Ontspanning op het mooie schip de “vaarwens” kunnen geven aan mensen die te 
horen hebben gekregen dat de artsen niets meer kunnen doen. 

We kunnen met het nieuwe schip, speciaal voor ons doel gebouwd, het hele jaar door 
vaarwensen realiseren. Het schip is ruim en van alle gemakken voorzien, toegankelijk 
voor brancard maar ook voor een elektrische rolstoel. En heel belangrijk, er is een hele 
fi jne sfeer aan boord om onze gast samen met zijn/haar naasten die onvergetelijke dag 
te bezorgen die zo hard nodig is in de laatste fase van het leven.   

Dit doen we samen met al onze enthousias te vrijwilligers die Vaarwens ondersteunen, 
die Vaarwens helpen, die Vaarwens een warm hart toedragen. Zoveel mensen die 
door hun enthousiasme weer energie aan ons geven.  Door die positiviteit is Vaarwens 
geworden wat het nu is en door die positiviteit gaat Vaarwens door met waar we goed 
in zijn: Het vervullen van wensen voor diegene die niet veel meer te wensen hebben!

Stichting Vaarwens is na 15 jaar een Stichting geworden waar we niet meer om heen 
kunnen.  We hebben sinds 2020 de professionaliteit van een eigen, geheel aangepast 
schip voor ons doel, een eigen kantoor/fl oating offi ce op het water en een promotieaan-
hanger. Om dat alles te bezetten zijn er bijna 90 vrijwilligers, schippers, bootsen, hulp 
bij promotie/evenementen en hulp op kantoor. 

Met grote dank aan u voor de fi nanciële bijdrage voor die onvergetelijke vaardagen, die 
wij enkel en alleen maar kunnen realiseren door uw steun. Nogmaals dank en wij hopen 
ook in de toekomst wederom op uw steun te mogen rekenen!

Met hartelijke groet,

Inge de Graaf (directeur/bestuurder)

Vooruitblik ‘Vaardagen 2022’

Voor ons zal 2022 een bijzonder jaar worden, want dan bestaat Stichting Vaarwens 
15 jaar. We hopen dat we daar uitgebreid bij stil kunnen staan, maar dat is ook mede 
afhankelijk van de coronamaatregelen. 

Voor komend vaarseizoen hebben we ons de volgende doelen gesteld:
• De stap maken naar 200+ vaardagen
• Het aantal vrijwilligers laten toenemen en de contacten intensiveren
• Voortzetting van de professionaliseringsslag die we hebben ingezet het afgelopen jaar
• Aandacht genereren omtrent ons jubileum.

‘‘Geen traan gevallen...

Er is geen traan gevallen, we hebben alleen maar plezier gehad en dat zeker ook 
met de vrijwilligers aan boord. Het was gezelligheid en dat is zo’n supermooie 

herinnering. Eigenlijk kan ik het niet onder woorden brengen van hoe wij hebben genoten. 
Het staat eigenlijk al op de site in het verslag en de foto’s liegen er niet om.’’

‘‘Cadeautje!

John vond het geweldig. Hij leefde helemaal op, was bijna de oude weer. Veel energie. 
Voor ons als zijn kinderen erg mooi om te zien. Voor ons was deze dag ook een cadeautje. 

Alles tot in de puntjes geregeld. Zelfs met foto’s, wat voor ons toch het belangrijkste 
is als onze lieve vader er niet meer is.’’

Quote deelnemer Addy: 

“Als zoenen water 
waren kregen jullie

van mij de zee.”

“Onbetaalbaar!

Héél héél hartelijk dank voor alles, echt alles. Bij het lezen van het verslag 
en het zien van de foto’s stroomde de tranen over haar wangen vertelde ze. 
Wat jullie doen, is onbetaalbaar en staat als een huis. Nou ja, boot dan ;-)”

Terugblik ‘Vaardagen 2021’

De cijfers:
• 149 vaardagen uitgevoerd voor zieke gasten met hun vrienden 
 en familie
• Een stijging van bijna 30% ten opzichte van 2020
• Vaardagen voor gasten uit heel Nederland
• Inmiddels ruim 90 vrijwilligers actief bij Vaarwens
• Verschijning van het boek ‘Als zoenen water waren’ over het 
 ontstaan van Stichting Vaarwens (ISBN 978-90-8616-263-5)

De vaardagen en corona:
Wij mochten van de politie, de havendienst en het OM doorvaren tijdens de coronacrisis. 
Wel met een kleiner gezelschap per dag maar het mocht en daar waren wij en onze gas-
ten heel erg dankbaar voor.  Juist in de periode van de lockdown waarbij iedereen dacht 
dat er niets mee kon en mocht doorgaan, mochten wij varen met mensen in de laatste 
levensfase. Want mensen die nog maar kort te leven hebben kunnen niet wachten...

Jaar Aantal aanvragen
2007 14
2008 31
2009 43
2010 37
2011 40

Jaar Aantal aanvragen
2012 43
2013 60 
2014 74
2015 78
2016 79

Jaar Aantal aanvragen
2017 104
2018 111
2019 121
2020 117
2021 182

Met hartelijke groet,

Inge de Graaf (directeur/bestuurder)


