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Vrienden vinden Vrienden! 

Afgelopen jaar heeft 
de Stichting wel zijn 
steentje kunnen 
bijdragen aan de 
Oncologie badkamer 
in het Meander 
Medisch Centrum te 
Amersfoort.  
Deze badkamer 
bevindt zich op de 
palliatieve afdeling 
van de oncologie/
hematologie.  

Een aantal jaar 
geleden heeft deze 
afdeling de wens 
geuit, om speciaal 
voor mensen in de 
laatste levensfase een 
badkamer in te 
richten met een 
aangepast bad met 
tillift, een bubbelbad 
functie met gedempt 
licht en zachte 
achtergrond muziek.  

Deze badkamer kan 
de angst en pijn niet weghalen, maar wel verlichten door een fijne 
omgeving te creëren die patiënten helpt om even los te komen van de 
ziekenhuisomgeving waar zij zich 24 uur in bevinden. 

Dankzij de financiële hulp van de Stichting heeft het Meander MC de 
badkamer afgelopen najaar kunnen afmaken en is deze inmiddels in 
gebruik genomen!  
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Een ‘raar’ jaar 
Is dit afgelopen decembermaand niet 
de meest uitgesproken zin door familie, 
vrienden en de media? 
Uiteraard is dit voor iedereen een 
uitzonderlijk jaar geweest en hierop 
was Vrienden van Max geen 
uitzondering op. 
Toen in maart 2020 onze eerste 
stichtingsvergadering gepland stond, 
hebben wij een half uur van tevoren 
besloten dat het toch niet verstandig 
was om naar Nijmegen af te reizen. 
Maar een nieuwe planning werd 
gemaakt; tegen toen nog iedereens 
beter weten in. 
Veel plannen en evenementen konden 
afgelopen jaar de prullenbak in, maar in 
plaats van de prullenbak kiezen wij 
graag het vat. Want wat in het vat zit… 
verzuurt niet! 
Namens alle jongens van Vrienden van 
Max wensen wij u het beste voor 2021 
en hopen wij op een leuker, beter, maar 
vooral gezonder nieuw jaar! 

BULLETIN 
 Stichting Vrienden van Max

Help ons! 
Mocht je een Hero kennen met een droom of wil 

je graag een wens aandragen? Twijfel niet en 
neem contact met ons op via: 

info@vriendenvanmax.nl

Benieuwd naar het verhaal van het Meander MC? 
https://vriendenvanmeander.nl/
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Liefde en Broederschap 

Afgelopen jaar zijn we door meerdere mensen benaderd voor 
hulp met een Hero. 
Stuk voor stuk indrukwekkende verhalen waar we met volle 
energie in gesprek gingen, maar waar de pandemie roet in het 
eten heeft gegooid doordat onze steun voornamelijk gericht is 
op sociale activiteiten, evenementen, Liefde en Broederschap. 

Wij hopen dan ook dat deze activiteiten zo snel mogelijk weer 
gerealiseerd kunnen worden en wij weer Heroes kunnen gaan 
helpen in 2021! 

Vrienden Braai 
Afgelopen jaar kwamen wij in contact met 
Jeroen Hangx (Jeroen heeft net zoals onze 
Max meegedaan aan het BNN programma: 
Over mijn Lijk).  
Ondanks zijn ziekte maakte Jeroen het beste 
van het leven met zijn vrienden en familie.  
Met behulp van de Vrienden van Max heeft 
Jeroen in februari 2020 samen met een mooi 
gezelschap kunnen genieten van een echte 
Zuid-Afrikaanse braai tijdens zijn vakantie.  
Jeroen is in augustus 2020 in het bijzijn van 
geliefden overleden. Hij is 31 jaar geworden. 

https://www.bnnvara.nl/overmijnlijk/catalogus/omlers/j/jeroen
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