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Periode van januari 2018 – december 2018

Impressie van diverse hulpacties in 2018

Maandelijkse ondersteuning voor gezin met ziek kind.
Lion King kaartjes als opsteker voor gezin getroffen door ziekte.
Coaching / begeleiding van vader ziek kind.
Weekend weg en opknappen slaapkamer van meisje van 13 jr
Vader en moeder zijn beide ziek.

Hotel Scheveningen & kaartjes Lion King voor gezin waarvan vader al 2 jaar ziek.
Supergaaf verwenweekend georganiseerd in februari!
Accommodatie gereserveerd voor verwenweekend mantelzorgers. De Kleine
Wilderberg te Diepenveen.
Buffet, kookworkshop, goodiebags voor mantelzorgers. Een onvergetelijk weekend
georganiseerd ism Exclufit voor mensen die dat
dubbel en dwars verdienen.

Bijdrage voor MS patient, behandeling buitenland.

Reischeque voor gezin, getroffen door ziekte.
Ondersteuning van gezin via Gemeente Tubbergen (Noaberkracht)

Bijdrage voor gezin getroffen door PUR tragedie. Het hele gezin is ziek geworden en
heeft geen onderdak.

Weekend weg voor gezin met ziek kind.

Verwendag voor kankerpatiënt gefinancierd.

Bijdrage voor natuurgeneeskundige consulten jonge vrouw.

Steun voor diverse gezinnen via Gemeente Tubbergen / Noaberkracht.

We waren het goede doel van de opening van een bedrijf en mochten een mooie gift
ontvangen.
Bijdrage behandeling buitenland. Meisje 7 jaar dat al 4 jaar ziek is.

Financiële steun voor zieke alleenstaande moeder.

Kaartjes Efteling voor het gezin waarvan de dochter een ernstige vorm van kanker
heeft.

Reischeque voor gezin dat in zwaar weer zit door ziekte dochter.

Bijdrage voor hulpmiddelen gehandicapte vrouw.

Reis Disney voor een familie, voorgedragen via FB actie.

Bijdrage voor paardrijlessen meisje met beperkingen. (via consulent Gemeente
Tubbergen)

Bijdrage behandeling van vrouw in buitenland (bacteriofagen).
Vanaf juni 2018:
Bijdrage behandeling buitenland
Bijdrage traplift gehandicapte vrouw
Bijdrage behandeling buitenland (uitgezaaide darmkanker)

Bijdrage voor tuinaanpassing (tegels geschikt voor rolstoel) voor zwaar
gehandicapte vrouw.
Bijdrage voor behandeling in Frankfurt (uitgezaaide darmkanker)
Bijdrage supplementen voor kankerpatient (natuurapotheek)
Bijdrage voor haarstuk en bewegingsprogramma voor herstel kankerpatiënte.
Weekendje weg voor mevrouw na borstkanker.
Financiële steun voor gezin met ziek kindje (vissenhuid). De juiste zalf wordt niet
langer vergoed.
Bijdrage behandeling buitenland. Georgie.
In september prachtige giften ontvangen doordat een jarige t.g.v. zijn verjaardag
giften vroeg voor onze stichting.
Natuurgeneeskundige consulten betaald voor vrouw met ernstige
schildklieraandoening.
Financiele steun voor mevrouw met ALS. Aanmelding via kerk.
Kalender ‘Over Leven’ 2019:
In september is de Over Leven kalender weer gedrukt.
Opnieuw verkopen we ca 3000 stuks in het najaar van 2018. De opbrengst komt
volledig ten goede aan de stichting.
Diverse behandelingen buitenland vergoed voor patiënt longkanker.
Financiële steun voor zieke alleenstaande moeder.
Financiële steun voor bijstandsgezin met 2 jarig dochtertje met leukemie.
Vliegticket betaald voor behandeling buitenland.
Natuurgeneeskundig consult betaald voor kankerpatient.
Kerst en eindejaarsactie:

Steun voor gezin (bekostigen auto) via Prinses Maxima centrum. Tbv behandelingen
zoontje.
Sponsoring van onderzoek naar behandeling met Mellinn. (laserbehandelingen
Orale Mucositis) ism UMC

Kerstsurprises voor gezinnen aangemeld via Thuiszorg.
Verwendag voor jonge weduwe van kankerpatient gefinancierd. (Welness Vital)
Moeder blijft achter met jonge baby.
In totaal 27 gezinnen (ism Thuiszorg en onze vrijwilligers) een opsteker bezorgd
voor kerst. Dinerbonnen, verwenbonnen,
boodschappenbonnen, speelgoedbonnen,
financiele steun en leuke kerstsurprises voor
gezinnen die langdurig getroffen zijn door ziekte en
door zware tijden gaan.

Kerstmarkt 2018
Opnieuw met onze vrijwilligers op de kerstmarkt in Wierden gestaan. Een mooie
opbrengst voor de stichting!

