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Van skateboard naar rolstoel
De delegatie van de voorjaarsreis trof in de
zigeunerwijk in het dorp Akos een man aan
die een been moet missen. Hij verplaatst zich
al jaren op een skateboard. Een foto van deze
man is opgenomen in het verslag van de voorjaarsreis. Met het eerstvolgende transport
hebben we als stichting een nieuwe rolstoel
mee kunnen sturen en aan deze man kunnen
overhandigen. Een mooi voorbeeld van de
praktische hulp die we soms snel kunnen bieden!

Voorjaarsreis terug
Op 11 april is de delegatie van de voorjaarsreis veilig in Meerkerk teruggekomen. Het
verslag dat de reizigers: Cees den Otter, Jan
Bikker, Piet van Leeuwen en Bert van Zandwijk hebben gemaakt is uitgedeeld in de drie
kerken. Mocht u het gemist hebben: Het verslag kunt u vinden op onze website
www.MeHoRo.nl

Transport goederen
Begin mei is er een transport van goederen
verzorgd. Ook dit transport is goed verlopen
met dank aan de chauffeurs Cok Baars en Cor
Pellikaan. Zoals u hierboven heeft gelezen is
er onder andere een broodnodige rolstoel
meegegaan.

Infuuspompen
MeHoRo kreeg de beschikking over een aantal
infuuspompen. De vraag was of die gebruikt
konden worden in het Bethesda kinderziekenhuis. Tijdens de voorjaarsreis is er één van de
pompen meegenomen met de vraag of deze
voor het ziekenhuis bruikbaar zijn.
We ontvingen een mail van Janos Benzce waarin hij onderandere schrijft:
“Ik heb het apparaat aan het
Intensief Afdeling gebracht
en overhandigd aan de hoofdverpleegster, Kati. Op deze
afdeling gebruiken wij veel
van deze soort infusions
pompen, die wij van jullie gekregen hebben. (Intensief
Care en Brand-Intensief Care) Mijn vraag is of het mogelijk is, van deze soort apparaten nog meer te kunnen krijgen? Het produceringsjaar op
deze apparaat, die wij gekregen hebben, 2007. Maar bij
controle bleek, dat het nog
goed funnctioneert. Dus wij
zouden nog meer kunnen gebruken! Hartelijk dank.
ds. János Bencze, Bethesdag Kinderziekenhuis
Boedapest.”
Natuurlijk zorgen we ervoor dat de andere
pompen snel die kant op gaan!

Coby en Gerard geridderd
Op 26 april zijn Coby en Gerard de Gans beiden
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Deze onderscheiding
hebben zij gekregen
voor hun jarenlange inzet voor diverse stichtingen en goede doelen,
waaronder de Stichting
MeHoRo.
Een vermelding in deze
nieuwsbrief mag dan
ook niet achterwege blijven.
Van harte gefeliciteerd!

