Samen sterk - 2016

Beste donateurs, goede doelen 2016 en collega’s,
Als Shield Group Samen Sterk zijn we vorig jaar
september begonnen om te kijken hoe we sponsoring
van goede doelen kunnen koppelen aan gezondheid en
bewegen binnen Shield Group. Aanvullend doel was
om naast een financiële bijdrage ook de bekendheid
van de goede doelen te versterken.
Na onderzoek vooraf en navragen zijn we terecht
komen bij de Thorax Foundation van het Erasmus MC.

Zij doen onderzoek naar mensen met asbest longen,
denk nu niet dat zijn oude mensen, mis op dit ogenblik
zijn er veel jonge mensen die dit ook hebben.
Niet teveel uitwijdend hierover in Jip en Janneke taal:
zij hebben een immuunsysteem ontwikkeld, de enige
in de wereld. Zij halen een aantal stoffen uit je lichaam
en na lang scheiden etc. blijft er een stof over en die
plaatsen ze terug in het lichaam. En dan gaat het
gevecht beginnen in je lichaam. Gelukkig blijkt het op
een aantal proef personen te werken. Maar dit moet
nog verder ontwikkeld worden en daar is geld voor
nodig, veel geld.

Shield Group

Naast een financiële bijdrage konden wij als Shield
Group ook bijdragen aan microscopische / analytische
ondersteuning en het vergroten van hun bekendheid
o.a. doordat ze bij de Asbestos beurs konden staan en
bij meer bedrijven hun verhaal konden vertellen. Zij
hebben hier via de microscoop laten zien wat deze
nare stof is.
Als tweede zijn we terecht gekomen bij Kees Veldboer
oprichter van Stichting Ambulance Wens. Zij zorgen dat
er zoveel mogelijk wensen in vervulling gaan, het gaat
om mensen, niet mobiele terminale patiënten met een
korte levensverwachting. Zij proberen de laatste wens
te vervullen, bijvoorbeeld met een dagje dierentuin,
naar een concert naar het nieuwe huis van je dochter
etc. Ambulance wens maakt dit waar met eigen
ambulances en heel veel vrijwilligers maar er is geld
nodig om deze wensen te vervullen, ik heb van Kees
begrepen dat 1 wens ongeveer € 350.00 kost. Bij de
golfmiddag, allemaal grote mannen die stil werden bij
het diner omdat ik het verhaal vertelde over deze twee
goede doelen. En waarom ik blij was dat zij mee deden
die middag omdat iedere euro er één is.
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Waarom deze twee stichtingen?
 Thorax Foundation sluit aan op de
werkzaamheden waar wij mee bezig zijn, het
werkveld asbest en onze visie: “Keeping the
Future in Shape”.
 Stichting Ambulance Wens is gekozen vanuit
een maatschappelijk oogpunt: wie heeft er
niet mee te maken of kent iemand die ziek is
en nog graag een laatste wens in vervulling
ziet gaan.
Wij als Samen Sterk vonden dat deze twee stichtingen
als een rode draad met elkaar zijn verbonden.
Onze hartelijke dank gaat uit naar onze sponsoren:
 www.asbestsaneringhetzuiden.nl
 www.ast.nl
 www.brederode.nl
 www.ecoreno.nl
 www.kiwa.nl
 www.schijf.nl

Het totale sponsorbedrag voor 2016 is geworden:

€ 7.000.00.
Voor ieder goed doel dus € 3.500.00.
Nogmaals dank jullie voor jullie bijdrage voor de
goede doelen 2016 en op naar Samen Sterk 2017!
Met vriendelijke groeten,
Samen Sterk:

Judith Pover
Nellie Beckers
Anja Dekker
Shield Group: Frank-Maarten Gribnau

Ten tweede gaat onze dank uit naar sponsoren die
ondersteuning of op een andere wijze een bijdrage
hebben geleverd:
 Fruit van Fruitplanet;
 Landal de Cauberg in Valkenburg;
 Golfbaan Rhoon met Golf;
 clinic van Golfino Benelux;
 Snelle Vliet heeft een bus beschikbaar gesteld;
 Cadeaus voor de loterij;
 Stijnen - fotograaf.
Tot slot uiteraard onze dank aan al onze collega’s die
een bijdrage hebben geleverd.
Naast sponsoring is door Shield Group tevens geld
opgehaald door te werken aan gezondheid & bewegen:
 Een activiteiten dag op 28 mei: fietsen,
hardlopen en wandelen;
 Hans van der Wart heeft 11x gefietst van huis
naar kantoor en terug;
 Een loterij gehouden voor en onder het
personeel;
 Een golfmiddag voor geïnteresseerden.

Shield Group
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