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Na haar dood ruanxlrelt fam§Ëfle ffredy geld isn
ROTTEHDAM. Ziin Vrouw
Fredy was tegen ongeliik-
heid. Het eerste goede
doel dat Bob van der
Sluiis (66) na haar dood
koos, waren dus televi-
sies voor de Danielden
Hoed Kliniek op Rotter-
dam-Zuid. Want'bene-
den'keken ze al wel gra-
tis tv maar'boven' niet.
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Gisteren was hét moment voor de
Rotterdammer. Toen onthulde hij de
nieuwe flatscreens op de palliatieve
afdeling, waar zijn wouw de laatste
weken van haar leven doorbracht.
De tr/s zijn betaald door de stichting
Speranza. Bob van der Sluijs richtte
deze stichting verleden jaar samen
met zijn twee kinderen op ter nage-
dachtenis aan zljn vrouw en hun
moeder. Fredy overleed in juli na
een kort ziektebed.

Het inzamelen van geld voor het
goede doel is helemaal in de geest
van Fredy, die in het verleden met
haar echtgenoot Bob altijd in de
weerwas met acties voor Roemenië.
De naam van de stichting, Roe-
meens voor'hoopi is een mooie ver-
wijzing naar hun gezamenlijke
werk. Waar zijn wouw wegviel,
krijgt ae Rotterdammer nu steun
van zijn kinderen. ,,Vooral op bijzon-
dere dagen is het gemis nog groot."

De drie hebben zoveel mogelijk
geld'bijeen geschraapt en gebedeld'.

,,We hebben donaties gekregen van
familie en van weemden. Zo mooi.
Nu is er genoeg geld binnen om de
oude zooi te vervangen door mooie

nieuwe ,televisies." Daar blijft het
niet bij. De stichting koopt ook de
huur af, zodat de patiënten gratis
kunnen kijken. Dit tot de verhuizing
van Daniel den Hoed naar het Rot-
terdamse centrum in 2017. Eerder
was het ook dankzij een een gift det
dit op de andere afdeling was ge-
beurd. ,,Het betalen van de huur
scheelt de rompslomp van het aan-
wagen. Als je verhuist van het ene
naar het andere bed is het nu ook
altijd gedoe."

De ongelijkheid waar zijn wouw
zo'n hekel aan had, is nu dus voor-

bU. Bob en zijn kinderen gaan ech-
ter verder met inzamelen. Dit in de
hoop, dat ze met kleine beetje kun-
nen-helpen zodat de patiënten die
terminaal ziek zijn hun ellende even
kunnen vergeten.

BEAUTYBEHANDELING
Toen zijn vrouw tijdens haar korte
ziektebed op de palliatieve afdeling
lag, waar terminale patiënten wor-
den verzorgd, kreeg ze ook een
schoonheidsbehandeling.,lk zag
haar voor mijn ogen opfleuren. Zo
mooi."

De Stichting Roparun, van de be-
kende sponsortocht, heeft geld ge-
geven voor een deel van deze
schoonheidsbehandelingen voor dit
jaar. ,,Ikwil nu §ken of wij het geld
kunnen inzamelen voor de andere
maanden. Het zou mooi zijn als dat
ook lukt."

Dit doet de stichting door fondsen
aan te schrijven, maar ook door blij
te zijn met kleine giften. Zo geeft
een sponsor per'like'op de Face-
book-pagina 1 euro en wordt statie-
geld ingezameld in twee supermark-
ten.

Trots onthult Bob van der Sluis (rechts) een gloednieuwe tv in de Daniel den Hoed Kliniek. F!ï0 JAN DE GBoEN


