
 

Stichting 
Kunstwens 

…brengt lichtpuntjes in het leven 
van ernstig zieke kinderen 

www.kunstwens.nl 

Donaties 
 
Voor het vervullen van kunstwensen wordt 
geen geld gevraagd. De Stichting vergoedt 
alleen de gemaakte kosten aan de 
kunstenaar.  
Ondersteuning van het fonds van de 
Stichting door bedrijven en particulieren 
kan door een bijdrage te storten op 
bankrekeningnummer  
NL69 TRIO 0198 0939 42 ten name van 
Stichting Kunstwens. Graag in de 
omschrijving uw adresgegevens 
vermelden. 
 
Kunstwens is door de belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) 
Giften en donaties aan de Stichting zijn 
fiscaal aftrekbaar. 
 
Contactgegevens 
 
Stichting Kunstwens 
Jericholaan 25 
3061 HA  Rotterdam 
 
Tel. 06-22622222 algemene informatie en 
aanmelding kunstwensen 
 
Website: www.kunstwens.nl 
E-mail: info@kunstwens.nl 
 
Bankrekeningnummer:  
NL69 TRIO 0198 0939 42 
Kamer van Koophandel: 24.36.10.43  
te Rotterdam 
 
 

een kunstwerk maken 
als je ernstig ziek bent  

http://www.kunstwens.nl/
mailto:info@kunstwens.nl


 

Samen met 
een kunstenaar 

Kunstwensen 
Stichting Kunstwens biedt ernstig zieke 
kinderen de mogelijkheid om samen met 
een kunstenaar een uniek kunstwerk te 
maken. Er zijn vele kunstuitingen mogelijk 
zoals schilderen, boetseren, beeldhouwen, 
etsjes maken, een boekje leren schrijven 
en nog veel meer. Wordt er iets speciaals 
gevraagd, dan kan dat meestal ook. Bij 
elke wens wordt een passende kunstenaar 
gezocht. Zo wordt elke wens weer anders 
en bijzonder! 
 
Er kan thuis gewerkt worden, maar ook in 
het ziekenhuis of in een atelier. Samen met 
de kunstenaar wordt een idee uitgewerkt 
en het materiaal gekozen. Als het 
kunstwerk af is, wordt het eigendom van de 
maker/maakster. Op de website zijn 
verhaaltjes te lezen en foto’s te zien van 
kinderen en hun kunstwensen (www. 
kunstwens.nl) 
 
 

Schildermiddagen 
Naast de kunstwensen organiseert 
Stichting Kunstwens ook schildermiddagen 
voor ernstig zieke kinderen, die in het 
ziekenhuis verblijven. Het schilderen zorgt 
voor een moment van ontspanning en 
plezier. De kinderen genieten volop van 
alle kunstzinnige aandacht en zijn na afloop 
apetrots op hun eigen kunstwerkjes. 
 
Aanmelden 
Een aanmelding voor een kunstwens wordt 
per email of telefoon gedaan door een arts 
of verplegend personeel van het zieke kind 
bij de coördinator van de kunstwensen. In 
sommige gevallen ook op verzoek van de 
school of familie/vrienden. 
 
Kosten 
De kosten van een kunstwens worden 
volledig vergoed door de Stichting. 
 
Informatie 
Meer informatie over Stichting Kunstwens 
vindt u op de website: www.kunstwens.nl. 
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u 
ons mailen via: info@kunstwens.nl 

“Tijdens het schilderen in het ziekenhuis 
stralen de kinderen. Zij zijn blij dat ze even 
iets heel anders kunnen doen. 
Zelf vergeet ik soms dat de kinderen zo 
ziek zijn. Wij zijn gewoon kunstwerken aan 
het maken “ 

Vrijwilliger stichting Kunstwens 

Kunstwens werkt door ...... 
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