Interview met Sterre en Anne;
de powerstagiaires van
Stichting Kanjer Wens
Stichting Kanjer Wens verzorgt heel veel wensdagen en bij
de organisatie daarvan zijn natuurlijk behoorlijk wat helpende
handen betrokken. Naast een grote groep vrijwilligers, zijn er
ook stagiaires werkzaam achter de schermen. Sterre (20 jaar) en
Anne (17 jaar) lopen sinds een paar maanden stage bij Stichting
Kanjer Wens. Wij gingen met de meiden in gesprek.
Stagemarkt
Sterre en Anne volgen beiden de opleiding Medewerker Evenementen
Organisatie. Ze vertellen dat ze voor hun opleiding op zoek waren naar een stage.
Uiteraard in de evenementenbranche, maar hebben ze ook iets met het goede
doel? Sterre: ‘’Ik wilde heel graag zoiets gaan doen zoals bij Stichting Kanjer Wens.
Het is gewoon heel mooi werk. Ik vind kinderen sowieso heel leuk dus om dan iets
te doen voor zieke kindjes, ja dat is gewoon heel mooi.’’ Via Stagemarkt kwam ze
vervolgens bij Stichting Kanjer Wens terecht. Ook Anne vond de stichting via dat
platform. De vacature voor stagiair(e) Kanjer Wens Dag Planner was één van de
eerste die ze tegenkwam en ze was meteen enthousiast. Anne: ‘’Via stagemarkt
kwam ik bij Stichting Kanjer Wens terecht. Ik heb meteen gesolliciteerd en al vrij
snel mocht ik op gesprek. Ik was er al heel vroeg bij, al een tijdje voor de zomervakantie.’’ Inmiddels loopt ze al drie maanden stage bij Stichting Kanjer Wens en
heeft ze samen met Sterre al zo’n 10 wensdagen georganiseerd.

Een doorsnee werkdag? Die bestaat niet
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Op de vraag: Hoe ziet jullie standaard werkdag eruit? Zeggen Sterre en Anne
tegelijk ‘’Die bestaat niet.’’ en ‘’Dat verschilt heel erg.’’ Op een gewone dag zitten
ze op kantoor achter de computer. Ze schrijven verslagen, maken fotorapportages
en zorgen ervoor dat de website van Stichting Kanjer Wens er goed uitziet en
up to date is. Daarnaast plannen en organiseren ze wensdagen. Dat begint met

een Kanjer Wens Haal Gesprek. De
meiden scheuren kris kras het hele land
door, van Friesland tot Overijssel tot
Zuid-Holland, om met zieke kinderen
te praten over de wensen die zij graag
zien uitkomen. Maar ook de ideeën
van de rest van het gezin, ouders en
broertjes en zusjes, worden meegenomen. Met deze informatie gaan
Sterre en Anne vervolgens terug naar
kantoor om de perfecte Kanjer Wens
Dag te plannen. Ze stippelen routes
uit, zorgen voor vervoer en regelen de
leukste activiteiten om de wensdag zo
compleet mogelijk te maken.

Leuk en dankbaar werk
Tijdens een wensdag gaan de meiden
vervolgens mee om te zorgen dat
de dag net zo mooi verloopt zoals
zij deze hebben bedacht. Anne: ‘’De
wensdagen die je zelf organiseert, daar
ben je altijd bij. Ik ben tot nu toe twee
keer mee geweest en ga volgende
week voor de derde keer mee.’’

Met een draaiboek op zak halen ze de
gezinnen op, gaan ze mee van locatie
naar locatie en zorgen ze ervoor dat de
dag zo perfect mogelijk is. Ze houden
niet alleen de tijd in de gaten, maar
doen nog veel meer. Zit het kindje in
een rolstoel? Dan duwen ze de rolstoel.
Wil het kindje klimmen in een speelparadijs? Dan gaan ze mee klimmen.
Ze zorgen er niet alleen voor dat de
kinderen genieten, maar ook dat de
ouders een dag zonder stress ervaren.
‘Ontzorgen’ is één van de belangrijkste
taken.

Word Kanjer Wens Dag
Planner!

meiden of ze een mooie herinnering
met ons kunnen delen. Anne: ‘’Mijn
mooiste herinnering is met Viktor, een
ernstig ziek jongetje. We gaan vaak bij
hem langs met kleine cadeautjes of een
kaartje. We hebben ook een kaartenactie voor hem opgezet. Het is zo mooi
om te zien hoe blij en dankbaar de
ouders zijn als wij weer langskomen
met alle kaarten die zijn opgestuurd.
Dat is echt goud waard.’’
Sterre: ‘’Alle wensdagen zijn heel mooi
en leuk. Om de kinderen heel blij te
zien en te zien hoe ze een dag echt
kunnen genieten, dat is het mooiste
aan het werk.’’

Stage stopt, wat nu?
Sterre loopt nog een maandje stage
bij Stichting Kanjer Wens, daarna zit
het erop. Anne heeft nog een paar
maanden te gaan. En daarna? Daar
hoeven ze allebei niet lang over na te
denken. ‘’Ja, we blijven absoluut
vrijwilliger. Zeker weten!’’ Beiden blijven
ze Kanjer Wens Dag Planner.
Het organiseren van zo’n dag, dat is
waar ze het voor doen. ‘’Iets moois
blijven doen voor de zieke kindjes, dat
spreekt toch wel echt aan.’’

Sterre en Anne begonnen natuurlijk
met werken bij Stichting Kanjer Wens
voor hun opleiding, maar zijn inmiddels
echt enthousiast over het werk wat
ze doen. Hun laatste boodschap aan
alle lezers is dan ook: Word Kanjer
Wens Dag Planner! ‘’Het is een van de
mooiste dingen die je kunt doen. Je
maakt mensen blij, en daarvoor doe je
het natuurlijk.’’ Daarnaast is het werk
ook gewoon echt heel leuk, vertellen
ze. ‘’Je gaat altijd mee met zo’n dag
dus je hebt zelf ook gewoon echt een
geweldig, mooie dag. Je ontmoet
allemaal nieuwe mensen, het is heel erg
gezellig,’’ aldus Sterre. Anne vult aan:
‘’Omdat je het zelf hebt georganiseerd,
je ziet de kindjes helemaal blij en dat
maakt je ook wel heel erg trots want je
hebt het wel gewoon echt helemaal zelf
gedaan.’’ En terecht! Ook wij zijn heel
erg trots op deze powerstagiaires!

Mooie herinneringen
Met zoveel mooie dagen is het
misschien moeilijk om er één uit te
pikken, maar toch vroegen we de
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