
 

Lausanne Mies: ‘ Laatste liefste wensen’  Stichting Ambulance Wens in twaalf 
verhalen. Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam 2012. ISBN 9789047704874.  
(Levenseinde/AG/1)Zie ook: www.lemniscaat.nl en http://www.ambulancewens.nl/  

Soort boek/Ziekte/Stijl:  
Een boek geschreven ter gelegenheid van het vijfjarige lustrum van de stichting 
Ambulance Wens. Het boek van 128 pagina’s bestaat uit vier delen: Beleven, Geven 
Doen en Delen en een afsluitend hoofdstuk met informatie over de stichting. Het 
bevat foto’s en verhalen van patiënten, nabestaanden, vrijwilligers en ambassadeurs.  
Alle opbrengsten van het boek gaan naar de Stichting Ambulance Wens,  een 
stichting die geheel gratis laatste wensen van niet mobiele terminale patiënten 
vervult.  
  
Over de schrijfster:  
Drs. Lausanne Mies (1973) is  ergotherapeute en sociaal gerontoloog, werkte op 
verschillende plekken binnen de zorg en werkt momenteel als zelfstandig professional 
vanuit haar Bureau Remise Voor Mens en Organisatie RVMO. Zij heeft reeds meer  
publicaties op hun naam staan. Zie ook: http://www.rvmo.nl/mijnverhaal/ 

Korte Beschrijving:   
Het idee voor de stichting Ambulance wensen is ontstaan nadat de laatste dierbare 
wens van Mario Stefanutto door Kees Veldboer in vervulling was gegaan. De stichting 
groeide uit tot een stichting waar bijna tweehonderd mensen zich belangeloos voor 
inzetten. E stichting heeft eigen ambulances  en aan al meer dan 2500 laatste, liefste 
wensen gehoor heeft gegeven. Lausanne Mies laat in dit boek allerlei betrokkenen aan 
het woord komen: zowel mensen wier laatste liefste wens werd ingewilligd, als 
vrijwilligers die voor en bij de stichting werken. Ook de initiatiefnemer en drijvende 
kracht Kees Veldboer, die samen met vrouw Ineke bergen werk verzet,  de 
Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en televisiepersoonlijkheid Mies 
Bouwman komen aan het woord.  
 
Op de binnenkanten van de cover staan vele voorbeelden van wensen die door 
Ambulance Wens zijn vervuld : van naar de besneeuwde bergtoppen gaan, nog één 
keer naar Texel,  met je dochtertje naar de kinderboerderij, tot afscheid gaan nemen 
van je hondjes, naar een eigen lievelingsplek gaan. 

De portretten van de personen die over hun wensen spreken illustreren wat het voor 
hen betekent, hoe  blij ze worden van het mogelijk maken van die laatste liefste wens. 
Terwijl Kees Veldboer toelicht hoe hij in het werk is gerold en waarom hij zo gedreven 
blijft. En dat geldt ook voor de vrijwilligers. 
 
 
Wat viel op:  
Hoe vol overgave de mensen blijven die zich voor deze stichting inzetten. Het is dan 
ook een heel mooi initiatief, ook voor de vrijwilligers die beslist wat terug krijgen voor 
al hun inzet. 

Citaten:  
Pag.44: ‘“De simpelste wensen zijn vaak de mooiste”   
(…) Hij was terminaal ziek en ging afscheid nemen van zijn school. (…) Vooral 
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bijzonder was de onbevangenheid van de kinderen, hoe de jongsten ermee omgingen. 
‘ Jij gaat dood hé? Mijn poes is ook doodgegaan thuis’ zei een meisje. ‘ 
 
Pag.55: ‘ TV Gelderland kreeg lucht van deze ontmoeting en heeft Britney 
geïnterviewd. Ze vertelde dat ze een goede band had met haar oom, dat ze vaak 
logeerde en dat ze speciaal voor hem liep. En ook dat hij er niet bij kon zijn omdat hij 
zo ziek was. Toen ze aan kwam lopen werd ze luid toegejuicht door haar oom Cees! Ze 
was totaal verrast! Dat was een heel ontroerend moment.’ 
 
 Pag. 73: ‘ Ik heb met de stichting bijzondere momenten meegemaakt. Ik zal een 
voorbeeld geven. Ik was met één van de vrijwilligers op weg naar een wens, haar 
allereerste wens. Een vrouw uit Amstelveen wilde de zon in de zee zien ondergaan. 
Eind oktober, begin november was dat. Nou, zei ik, ik kan een hoop regelen maar de 
zon niet. (…) Op een gegeven moment zei ik: sorry, die zon zit er niet in vandaag. Na 
een tijdje was midden in de zee licht te zien. Het zal toch niet waar zijn. Het zonnetje 
komt je tegemoet! Iedereen vond het heel apart. En weer wat later zagen we vlak voor 
ons de zon heel fel midden in de zee. Iedereen werd helemaal stil. Waar je ook verder 
keek, overal was het helemaal zwart. (…) De vrijwilligster die erbij was, was lijkbleek, 
en ik… ik had kippenvel.’ 

Pag.103: ‘ De beste ambassadeurs zijn de patiënten en nabestaanden die het werk van 
de stichting hebben beleefd. Hun verhalen en ervaringen gaan van mond tot mond.’ 

Recensie/Extra: 
 www.bol.com 

MamaAnja: ‘Een heel mooi boek over de Stichting Ambulance Wens, het ontstaan en 
de mensen erachter. In 1 adem uit te lezen en zeer zeker niet deprimerend, maar juist 
inspirerend!!! Na het lezen van dit boek twijfelt je niet meer of je vrijwilliger wilt 
worden, maar ga je nadenken wat je voor de stichting kan betekenen....’ 

http://buddies.nu/hartverwarmend-jubileum 

 In Zoetermeer afscheid gaan nemen van je huis en langs het graf van je man. (…) De 
dagen na het grote feest gaat Stichting Ambulance Wens gewoon door met wat ze elke 
dag doen, ruim achthonderd (!) keer per jaar: Ontroerende laatste wensen vervullen 
van ernstig zieken.  
 Het is de missie van de stichting om iedere terminale patiënt die aandacht te geven 
die hij/zij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te overlijden zonder dat een laatste 
wens is gerealiseerd. Levenskwaliteit toevoegen aan die laatste periode, zodat een 
klein deel van de ellende even opzij gezet kan worden. Samen kunnen we meer en 
vanuit dat oogpunt is het logisch dat wij van ‘Buddies’ maar wat graag samenwerken 
met deze prachtige stichting, die in april 2007 door Kees Veldboer werd opgericht en 
die afgelopen zondag het vijfjarige bestaan vierde. 
 (…)  
Het verbaasde Veldboer dat zeeman Stefanutto zijn leven op een mooie manier kon 
fsluiten dankzij enkele simpele telefoontjes. Hij bedacht dat op zo’n manier veel meer 
laatste levenswensen konden worden vervuld.  Nog geen twee maanden later was 
Stichting Ambulance Wens een feit. Een kleine stichting, die grootse dingen doet. En 
die maar blijft groeien en groeien.(…)  
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