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BULLETIN
Stichting Vrienden van Max
Via Gladiola!
Dit jaar werd er niet voor de
stichting gelopen maar dat
weerhield ons er niet van om toch
een klein feestje op de Via Gladiola
te organiseren. De vrijdag in de
vierdaagseweek blijft een goed
moment om te proosten met alle
vrienden van Max!
Mede dankzij de hulp van een niet
nader te noemen biermerk was het
een erg gezellige middag en is de
stichtingskas weer een beetje
verder gevuld.
Zet de datum (24-07-2020) vast in
uw agenda want volgend jaar staan
we er weer! Wie weet wordt er dan
ook wel weer gelopen…
Pieter Speksnijder

Vrienden vinden Vrienden!
De kogel is door de kerk en het eerste project voor Vrienden van Max
is een feit!
In april is de stichting benaderd door de Vrienden van Meander
Medisch Centrum uit Amersfoort met het bericht dat zij een
ambassadeur (Floor) hebben met een vergelijkbaar verhaal als onze
Max.
De Vrienden van Meander zetten zich in om geld op te halen voor
projecten die het verblijf van patiënten en hun naasten aangenamer
maken. Deze projecten zorgen voor de extra’s in het ziekenhuis.
Een van deze projecten bevindt zich op de palliatieve afdeling van de
oncologie/hematologie. Een aantal jaar geleden heeft die afdeling de
wens geuit, om speciaal voor mensen in de laatste levensfase een
badkamer in te richten met een speciaal aangepast bad met tillift, een
bubbelbad met gedempt licht en zachte achtergrond muziek.

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

www.vriendenvanmax.nl

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.
Inmiddels is de inventarisatie van materialen en benodigdheden voor
de badkamer opgemaakt en de verwachting is dat de realisatie na de
zomer kan gaan plaatsvinden.
Stichting Vrienden van Max heeft ervoor gekozen om voor het
volledige restbedrag garant te staan en hiermee ons steentje bij te
dragen aan dit prachtige project! Bram Wijers
Benieuwd naar het verhaal van Floor?
https://vriendenvanmeander.nl/het-verhaal-van/floor/
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