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Speranzaiblrj met
tchoonheidscheque'
Het Daniel den Hoed
Oncologisch Centrum
is sinds vorige week
een cheque van 3.5oo
euro rijker. Het geld
gaat worden ingezet
voor schoonheids
behandelingen bij
patiënten van de

palliatieve afdeling.
lan l.Timmer

Ommoorder Bob
van der Sluijs overhandigde
OMMOORD-

de cheque

hoog§tpersoon-

Iijk aan Netta Michielse, de
drijvende kracht achter de
schoonheidsbehandelingen.
Van der Sluijs, wiens vrouw
Fredy bijna een jaar geleden
aarr de gevolgen van kanker
overleed, is de oprichter van
Stichting Spera,nza (Het Roeineense woord voor'hoop') ,
een organisatie die zicb ten
doel heeft gesteld om het leven van mensen met kanker
draaglijker te maken.
Vorig jaar slaagde Speranza
er in om geld in te zamelen

voor de aanschaf van een
aantal tv's ten behoeve van

de palliatieve afdeling var
het Daniel den Hoed Oncologisch Ccntrum.

Gueldigegift
"Etr dit keer hebben we met
succes het Dr. GJ. Vaillant

Bob van der Sluijs is bl'rj met de gulle
nu helerDaal afgedekt."

gift. "Het derde kwartaal is
foto: WM

Fonds aangeschreven ter

statiegeldboxen

ondersteuning van schoonheidbehandelingen aan patiënten", vertelt Bob van der

Heijn

Sluijs. "Dankzij deze geweldige §if is het derde kwartaal ff nancieel afgedekt."

in

Van der Sluijs' plaatsgenoot
Saskia Varick doet mee aan
de Vierdaagse van Niimdgen

met het doel zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgèn

voor

Stichting Speranza,

"Zo hopen we ook het vierde kwartaal van de schoonheidsbehandelingen te kunnen bekostigen", aldus Van
der Sluijs. "Mensen die haar
en Speranza willen steunen,
kumen een kijkje nemen op

onze website

wrnrw-stich-

tingsperaaza-nl. Ook staan
er namens onze stichting

Albert

de C1000 op het Samuel
Esmeijerplein. Vanaf 1 augustus kunnen mensen hurr
statiegeldbon ook inleveren bii C1000 lcfebre op de
Hesseplaats

Vierdaagse

bif

Nesselande en bij

in

Ommoord."

De statiegeldbox bii Plus
Verhoeven in de Binnenhof
heeft van af 10 mei tot en
met 1 juni een bedrag van
422,65 euro opgeleverd."

