
 DE WENS VAN ROOS, 6 JAAR:  ‘EEN DAG PRINSES ZIJN’  

 Een knalroze limousine komt voorrijden en Roos 
weet gelijk hoe ver het is. “Mama, vandaag is mijn 
wensvervulling!” Snel stapt ze in, vergezeld door haar 
nichtjes, ouders en broertje Kris (2). Ze hee�  heel veel zin 
in vandaag, maar is wel een beetje zenuwachtig. Onderweg 
leest ze een brief van prins Harm voor die in de limousine 
ligt. “Allerliefste meisje van de wereld, ik nodig jou en je 
familie uit voor een magische dag in mijn kasteel. Er staan je 
prachtige dingen te gebeuren!” 
    
   EEN DANSPRINSES 
   Aangekomen bij het prachtige kasteel wordt Roos 
omgetoverd tot een echte prinses, met make-up, lange, 
blonde krullen en een prachtige prinsessenjurk. Bij het zien 
van de jurk valt haar mond open: “Woooow, wat een mooie 
jurk!” Samen met haar nieuwe, zilveren prinsessenschoenen 
is ze er helemaal klaar voor! Maar na een uurtje buiten 
springen op het springkussen, is ze haar zilveren schoentje 
kwijt. In alle gaten en hoeken wordt gezocht, maar hij is 
nergens te vinden. Beteuterd trekt Roos haar oude laarzen 
aan en vertrekt ze richting de balzaal. Misschien wordt haar 

schoentje later nog gevonden… Gelukkig vrolijkt Roos 
weer op bij het zien van Prins Harm in de balzaal. Samen 
laten ze zien hoe mooi ze kunnen dansen. Wat is prinses zijn 
toch heerlijk! Roos kan er geen genoeg van krijgen.  
    
   ROOS À LA ASSEPOESTER   
   Plotseling komt er een lakei binnen met een kussen. En wat 
ligt er op het kussen? Een prachtig, zilveren schoentje. De 
prinses die het schoentje past, wordt het allerliefste meisje 
van Prins Harm. Al snel staat er een hele rij met prinsessen 
bij de lakei. Maar er is maar één prinses die het schoentje 
past: Prinses Roos. Dolgelukkig trekt ze haar beide zilveren 
schoenen weer aan. Buiten staat een glazen koets met twee 
koninklijke paarden hen op te wachten voor een rit. Roos 
geniet van de knappe prins, de mooie koets en de paarden. 
    
      
   Van alle indrukken, hee�  Roos best een beetje trek 
gekregen. Tijd voor een koninklijke maaltijd bij het 
lievelingsrestaurant van Prinses Roos. Een perfecte 
afsluiting van een perfecte dag. 

 Roos (6) is een lief en spontaan meisje, met een 

grote fantasie. Dagenlang kan ze dagdromen over 

het prinsessenbestaan. Dan laat ze zich rondrijden 

in een koets met een mooi, wit paard ervoor. Naast 

haar zit een knappe prins en het liefst dansen ze 

in een grote balzaal. Tijdens haar wensvervulling 

werd Roos haar droom werkelijkheid. 

 Make-A-Wish Nederland vervult de 
liefste wens van kinderen en jongeren van 
3 tot 18 jaar met een levensbedreigende 
ziekte. Dit gee�  deze kinderen, die 
vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt 
zijn, de kracht om kind te zijn. Sinds de 
oprichting in 1989 beleefden al meer dan 
4.400 levensbedreigend zieke kinderen 
hun fantastische wens. Om deze wensen 
te vervullen steunt Make-A-Wish 
Nederland op donateurs, vrijwilligers  
en fondsenwervende acties.   
   Meer hulp betekent dat meer wensen in 
vervulling gaan. Bedankt voor uw steun!    
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   Volg Make-A-Wish Nederland ook op: 

 Moeder van Roos: “Halverwege 
de rit met de glazen koets viel Roos 
in slaap en maakte ze de prachtige 
droomdag nog een keer mee. Ze vond 
het echt prachtig en hee�  gelachen 
van het begin tot het eind!” 

 Het allerliefste meisje van 
Prins Harm 
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