
CARE FOR LIFE VERVULT 
WENSEN, ONDERSTEUNT  
MET HULPMIDDELEN
EN BIEDT EDUCATIE. 

DRIE KEER EEN ONTROEREND  
VERHAAL UIT DE PRAKTIJK.

LISA (16) was altijd een vrolijke, energieke meid.  
Tot haar moeder rond Lisa’s negende verjaardag opeens kleine 
dingen opvielen. Van een spontane meid veranderde Lisa  
langzaam in een stil, verlegen meisje. Ze onderging allerlei  
onderzoeken en daaruit bleek dat ze een hersentumor had.  
Nauwelijks bekomen van de schrik zat Lisa al in de ambulance  
op weg naar het Prinses Maxima Centrum. Tijdens haar operatie 
is er een zenuw geraakt, waardoor Lisa’s gedrag veranderd is.  
Om haar een beetje af te leiden van het ziek zijn, diende haar 
moeder een aanvraag bij Care For Life in voor een leuke dag.  
Lisa bleek van snelle auto’s te houden; en die staan regelmatig  
op de parkeerplaats van ons pand in Barendrecht. Kortom:  
Lisa werd met haar moeder ontvangen met een lunch en mocht 
daarna in een Porsche 911 meerijden. Met een big smile scheurde 
Lisa samen met Duco van Keimpema (red. founder Care For Life) 
weg. Om even bij te komen van die snelheid stond er ook een  
iets meer ontspannen activiteit op de agenda: een gezichtsbehan-
deling en mooie make-up voor Lisa en haar moeder. Als ware  
fotomodellen poseerden ze daarna voor de camera. Met een  
goedgevulde goodiebag vertrokken zij naar huis, nagenietend  
van de heerlijke dag en alle mooie foto’s.  



ILAYDA (9) is geboren met het Cornelia de Lange-syndroom:  
een zeldzame genetische afwijking. Hierdoor heeft ze een ernstige verstan-
delijk beperking en is het voor haar niet mogelijk gewoon te eten en daarom 
krijgt ze sondevoeding toegediend via een PEG-sonde (een verbinding  
rechtstreeks met de maag). Omdat Ilayda ook moeite heeft met ademhalen,  
is er een tracheostoma aangebracht; een buisje naar de longen zodat  
zelfstandig ademhalen mogelijk is. Ilayda kan niet praten en haar arm/hand-
functie is helaas te slecht om te gebruiken. Hierdoor is communiceren voor 
haar haast onmogelijk. Bijna dan, want dankzij een oogbestuurbare computer 

kan ze duidelijk maken wat ze leuk vindt en wat 
niet. Ze had al een tijdje gebruik gemaakt van een 
speciaal spel voor deze computer maar dat spel 
was ter leen. Ilayda vond het hartstikke jammer 
dat ze het spel niet meer kon spelen dus mailde 
haar moeder Care For Life om te vragen of het 
mogelijk was dit spel aan te schaffen en dat heb-
ben we gedaan. Samen met wat leuke knutselspul-
letjes en make-up voor haar lieve grote zus hebben 
wij het softwarepakket naar Ilayda opgestuurd.  
En daar kregen wij een aantal heel mooie foto’s 
van een erg blije Ilayda voor terug!

STAN (10) heeft de progressieve spierziekte Duchenne. 
Hierdoor is hij volledig rolstoelafhankelijk en werd reizen met een  
personenwagen onmogelijk. Dankzij een bijdrage van Care For Life 
aan een rolstoelbus kan Stan er weer samen met zijn familie op  
uit. “We zijn als familie Care For Life enorm dankbaar en hebben 
hierdoor als gezin weer een stuk vrijheid terug,” aldus Ruben,  
de vader van Stan.



jaar

CARE FOR LIFE IS EEN STICHTING DIE ZICH AL 10 JAAR INZET 
VOOR KINDEREN MET EEN CHRONISCHE, TERMINALE,  

LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE OF BEPERKING. DOOR DEZE 
KINDEREN OP VERSCHILLENDE MANIEREN TE ONDERSTEUNEN, 

MAKEN WE HUN LEVEN IETS LICHTER EN TOVEREN WE EEN 
GLIMLACH OP HUN GEZICHT ÉN OP DIE VAN DE FAMILIES. 
WE ZIJN ONTZETTEND BLIJ MET ONZE RELATIES DIE DIT  

JUBILEUMMAGAZINE ONDERSTEUNEN MET ADVERTENTIES  
EN ZO DE HELE OPBRENGST HIERVAN DONEREN  

AAN CARE FOR LIFE. ZO MAKEN WE SAMEN  
NOG MEER ERNSTIG ZIEKE KINDEREN BLIJ!

geeft
C A R E  C O S M E T I C S



OOK EEN BIJDRAGE LEVEREN?  
Scan de QR-code en doneer direct. 

DEZE RELATIES EN PARTNERS STEUNEN  
CARE FOR LIFE MET EEN ADVERTENTIE  
OF BIJDRAGE. IN TOTAAL HEBBEN WE 

€27.500  
OPGEHAALD EN KUNNEN WE WEER  

WENSEN IN VERVULLING LATEN GAAN.

Bedankt!

DONEREN

COMFORTECH


