KARREVRACHT
AAN GLIMLACH

Noah4All doorbreekt het isolement
van een terminale ziekte.

MAIL JE
WENS!
Uitgekozen
wensen worden
gratis uitgevoerd!

Noah4All laat een glimlach weer terugkomen op het gezicht,
even de pijn en het verdriet vergeten en gewoon genieten.
Dat hopen wij te bereiken bij de mensen die lijden aan een
ongeneeslijke ziekte, jong of oud. De doelgroep die wij
willen bereiken zijn sterk betrokken bij het transport.
Een ongeneeslijke ziekte betekent ook een isolement, weggetrokken uit de
maatschappij waar je werkzaam in bent. Het missen van je werk en je collega’s
die je weinig of niet meer ziet en dat maakt het proces van ziek zijn nog erger. Wij
proberen dat isolement te doorbreken en zo je weer terug te brengen naar het
moment van actieve dienst samen met je collega’s, familie en vrienden, al is het
maar voor één dag.
Wat is het mooier om weer terug te gaan naar die momenten die je samen hebt
beleefd. Geniet bijvoorbeeld van een rit in de truck en nog even samen zijn onder
het genot van een kop koffie en een broodje. Dat kan in de bedrijfskantine of
in een wegrestaurant zijn waar je warme herinneringen aan hebt, praten over
de goede oude tijd die ervoor zorgt dat jij je ziekte even vergeet. Dit geeft ook
de familie weer even adem en laat hun ook op deze manier stralen en vooral
genieten. Energie opdoen voor de toekomst en laat dit misschien voor vele een
manier zijn van extra brandstofvoorziening die hun meer kilometers oplevert voor
het laatste stukje snelweg van het leven.
Geïnteresseerd? Kijk op www.noah4all.nl en onze sociale media kanalen. Daar
staan bijzondere verhalen op van mooie momenten. Voor meer informatie en/of
aanmeldingen mail naar info@noah4all.nl of anders bel 06-11204851
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EEN PAAR
WENSEN DIE
WIJ HEBBEN
MOGEN
VERVULLEN

Wens 1

Konvooi leider bij
de laatste rit
Met de laatste afrit in zicht en dan nog
één grote wens hebben. Zijn rijbewijs
was verlopen en wij vonden een rijschool
om nog een keer het stuur te mogen
vastpakken en te mogen rijden in een
grote combinatie. De glimlach en de
ontlading was groot. Noah4All voegt daar
nog groot konvooi aan toe en dat maakte
hem tot een konvooi leider. Bij terugkomst
werd hij onthaalt met een mooie erehaag
van familieleden en trucks.

Wens 2

Herinneringen bij een
wegrestaurant
Zijn ziekte maakt hem compleet vleugellam
maar niet minder strijdlustig, dit is het
verhaal van een vrachtwagenchauffeur
in hart en nieren. Zijn gedachten zijn
constant bij het rijden, Noah4All hielp
hem daarbij en vond een truck die daarvoor
geschikt is ook al is hij rolstoel gebonden. Tijdens
deze route reden steeds meer collega’s mee in de stoet
die eindigde bij een wegrestaurant aan de Moerdijk waar
onder het genot van een kop koffie en een broodje nog
mooie herinneringen konden worden opgehaald.

Wens 3

Met tranen van dankbaarheid door Limburg
Door zijn ziekte kan hij niet meer praten, maar zijn ogen zien alles ook de
truck voor zijn deur, zijn klanken vertellen een emotioneel vragend verhaal,
de tranen zijn van dankbaarheid. Zijn zoon neemt hem mee “on route”
door Limburg, een lang gekoesterde wens ingediend bij Noah4All door zijn
dochters. Tijdens deze Noah4All run werden er meer trucks toegevoegd aan
het konvooi, dat waren zijn voormalige collega’s en in de cabines zaten
daar zijn kinderen en kleinkinderen. Terug bij zijn opdrachtgever stonden
zijn familie, vrienden en collega’s naast elkaar
om hem te verwelkomen. Met een lunch
sloten wij deze wens af.

Wens 4

Genieten in de truck met
rolstoel en al
Noah4All is niet leeftijdsgebonden en is er ook voor
deze twee zusjes die alles leuk vinden. Een rit in een
truck waar zij niet hun rolstoel voor uithoeven; dat
laat ze genieten. Hun vader is chauffeur maar kan ze
jammer genoeg niet meenemen. Een zeldzame ziekte
treft deze familie keihard, vakantie en ontspanning
is er niet bij. Noah4All kan ze even laten genieten
en daar zorgen wij dan ook voor met mooie visagie,
aandacht en vermaak.

