Stichting Sailing Kids helpt zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn!

Een week lang vergeten dat je ziek bent.
Geachte heer/mevrouw,
Wie gezond is, kan zich maar moeilijk voorstellen hoe het is om langdurig ziek te zijn. Of om dag in dag uit te leven met
een kind, een broertje of zusje dat voortdurend extra zorg nodig heeft.
Stichting Sailing Kids biedt mensen een situatie waarin dit even naar de achtergrond mag verhuizen. Tijdens een onvergetelijke zeilweek op het IJsselmeer.
Stichting Sailing Kids organiseert sinds 2006 zeilvakantieweken voor kinderen met een chronische aandoening en hun
ouders, broertjes en zusjes. Daarnaast zijn er vakantieweken voor jongeren die als groep, zonder ouders, meevaren.
Op het zeilschip is iedereen even uit de dagelijkse zorgen. Het zieke kind is even geen patiënt meer en het gezonde broertje of zusje kan rekenen op evenveel aandacht. De aanwezige ouders ontmoeten elkaar weer als partners in plaats van als
verzorgers, want de medische zorg wordt hen professioneel uit handen genomen. Iedereen ontspant en komt tot elkaar.
Wanneer je het geluk dat dit oplevert eenmaal met eigen ogen hebt gezien, wil je nog maar één ding: dit aan zoveel
mogelijk mensen kunnen aanbieden. Dankzij de hulp van sponsors en vrijwilligers lukte het om het afgelopen seizoen
11 zeiltochten te varen. Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, maar nog steeds onvoldoende om alle aanvragen te
honoreren. Daarom wil ik u vragen ons te steunen. Als donateur van Stichting Sailing Kids. Zodat wij volgend jaar zelfs een
tweede schip – dat we al hebben gevonden! – kunnen inzetten. Bepaalt u gerust zelf met welk maandbedrag u ons wilt steunen. Elke hulp is welkom!

Ruud Stam
Schipper van De Meridiaan

P.S. Wanneer u ons steunt met een kwartaalbedrag
van meer dan € 5,- dan ontvangt u een uniek
schaalmodel van zeilklipper De Vrijheid.
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“Een avontuur waarin je vergeet dat
je ziek bent.”
Frank Stavorinus
“Ik ben twee keer als vrijwilliger mee geweest met
mijn zoon Michael. Michael had een hersentumor
dat inmiddels is verwijderd. Ik vind het geweldig
wat hier gebeurt. Alles wordt in het werk gesteld
om zo’n week tot één groot avontuur te maken. Zo
gingen we een kijkje nemen tijdens het Oerol festival
op Terschelling. Maar ik heb het ook meegemaakt
dat Ruud, de schipper, een Zodiac
speedboot van een duikbedrijf in
de peiling kreeg en in no-time
met die bemanning wist te
regelen dat alle kinderen
aan boord mochten. En
daar gingen ze: zeehondjes kijken! Dat is natuurlijk
onvergetelijk.”

“Door de afleiding had ik meer energie.”
Michael Stavorinus (15)
“Het leuke van varen is dat je altijd mee kunt, ook al ben je ziek. Ik ging mee in een periode dat ik te ziek was voor school. Ik merkte dat ik door de afleiding meer energie had
dan anders. En met de andere kinderen is het ook leuk. Zij vragen niet: wat heb je? En als
ze het wel doen, is dat toch anders dan bij kinderen die niets mankeren. Deze kinderen
doen er gewoner over, net zoals je dat zelf ook doet omdat je allang hebt geaccepteerd dat je iets hebt.”

“Je hoeft niemand iets uit te leggen.”
Linda Westendorp (21)
“Ik nam deel aan een zogenaamde Bikkeltocht, dat is voor de leeftijd van
16 tot 25 jaar. Het is toch anders om mensen om je heen te hebben die
begrijpen dat je iets mankeert. Als je’s middags even wilt slapen hoef je
je niet te verantwoorden. En je kunt zo actief meedoen als je wilt of kunt.
Je mag de hele dag de zeilen hijsen, maar je kunt ook blijven zitten en
gewoon genieten. En het uitzicht verandert intussen voortdurend. Ik heb
twee darmziektes waardoor ik eigenlijk altijd erge buikpijn heb en moe
en misselijk ben. Je praat er wel over met de anderen maar je hoeft
niets uit te leggen. Ook dat maakt het echt vakantie. Verder hebben we onderling gewoon erg veel lol. Ik zou zo weer mee willen.”

Ja, ik help Sailing Kids zieke kinderen een onvergetelijk week bezorgen
Ik machtig Stichting Sailing Kids om maandelijks het volgende bedrag af te schrijven:
€ 5,- per kwartaal
€

per kwartaal

€10,- per kwartaal, en anders
€

per halfjaar

€

per jaar.

Mijn bank/gironummer:
Achternaam:
Voorletter(s):

m/v

Straat:
Postcode:
Plaats:
e-mail:

Datum:

Bedankt namens vele
zieke kinderen!
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Handtekening:

De eerste afschrijving vindt plaats binnen een maand die volgt op de ontvangst van de machtigingskaart. Bent u het niet eens
met de afschrijving dan kunt u binnen een maand na de boekingsdatum het bedrag bij uw giro- of bankkantoor terugvorderen.

P.S. Wanneer u ons steunt met een kwartaalbedrag van meer dan € 5,-, dan ontvangt u een
uniek schaalmodel van zeilklipper De Vrijheid.
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