
wenspapa.nl 

Lody & Dennis dennis@wenspapa.nl Tel. D: 06 - 19518503 
Beethovenlaan 247 lody@wenspapa.nl Tel. L: 06 - 14658171 
2625 RN  Delft www.wenspapa.nl NL82 RABO 0359672736 

Sinds enkele weken hebben wij een blog online gezet, www.wenspapa.nl. Hier is alles 
te lezen over onze droom, welke wij proberen te verwezenlijken. Voor veel mensen 
een droom die zij samen, eventueel met medische hulp, kunnen vervullen. Helaas is 
dit voor ons anders, het is een traject van enkele jaren met juristen, doctoren en vele 
andere betrokkenen. Toch hopen wij over een paar jaar te kunnen zeggen: ‘Hoera wij 
zijn papa geworden’. 

Het traject van onze droom duurt niet alleen erg lang, het is ook heel erg kostbaar. Zo 
kostbaar dat wij dit met z’n tweeën niet kunnen betalen. Wij hebben onze kosten en 
uitgaven herzien en gaan komend jaar alles op alles zetten om zo veel mogelijk geld 
te sparen. Op die manier doen wij ons uiterste best om het torenhoge bedrag van 
enkele tienduizenden euro’s bij elkaar te krijgen. Er is echter één ‘maar’, zodra een 
draagster de 35 heeft gepasseerd wordt de kans van slagen steeds een beetje kleiner. 
Vanaf 40 jaar wordt een vrouw zelfs geweigerd als draagster en de IVF behandeling. 
Gezien het feit dat onze draagster de leeftijd van 35 heeft bereikt begint de tijd te 
dringen. 

Kort gezegd, wij hebben ongeveer een jaar de tijd om het traject te starten. Dat 
betekend ook dat wij maar een jaar de tijd hebben om het geld bij elkaar te krijgen. 
Dit is dan ook de reden voor het versturen van deze brief. Wij hebben op aanraden 
van mijn moeder en zus een spaarrekening geopend. Wij hopen dat jullie ons willen 
helpen bij het verwezenlijken van onze droom door éénmalig of maandelijks met ons 
mee te sparen. Jullie kunnen het verschil maken tussen een droom in bloei, of een 
droom in duigen en zullen jullie onwijs dankbaar zijn als het lukt! 

Als volgend jaar toch blijkt dat wij het financieel niet gaan redden zullen wij alle 
bijdragen terug storten, maar daar gaan wij nu nog niet vanuit. Wij gaan er vanuit dat 
het ons, met financiële hulp, gaat lukken en jullie in 2017 allemaal op kraamvisite 
kunnen komen!  

Ons rekening nummer is: NL82 RABO 0359672736 op naam van C.G.F. Zantman EO 
L.F.H. Vink. Wil je meer weten of wil je wat aan ons kwijt, laat het ons dan ook weten. 

Bij voorbaat bijzonder veel dank! 

Groetjes, 
Wenspapa’s Dennis en Lody 

Lieve familie en vrienden, 
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