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Martin Heylen steekt
kankerpatiënten een hart onder
de riem in AZ Alma
Een hart onder de riem voor kankerpatiënten en hun naasten

16 september 2010 – Vandaag organiseert de Vlaamse Liga tegen
Kanker (VLK) haar elfde editie van de Dag tegen Kanker. Ook AZ
Alma neemt op beide campussen deel aan dit initiatief, en zowel in
Eeklo als in Sijsele delen vrijwilligers op die dag gele lintjes uit aan
zorgverleners en bezoekers. Door het dragen van het gele lintje
drukken we onze verbondenheid uit met kankerpatiënten en hun
naasten en vragen we aandacht voor de strijd tegen kanker.
Televisiepersoonlijkheid Martin Heylen bracht de patiënten een
bezoekje en overhandigde een geschenk.
De Dag tegen Kanker houdt in AZ Alma veel meer in dan het dragen van het
gele lintje als bemoedigend symbool. Zowel in campus eeklo als in campus
sijsele zijn activiteiten gepland om de kankerpatiënten aan te moedigen en
te steunen.
De patiënten krijgen handmassages die de pijn even doen vergeten, er zijn
verwenmomenten, Bekende Vlaming Martin Heylen komt een
hartverwarmend geschenk afgeven, de bezoekers krijgen een appel, er
wordt extra informatie verstrekt,…
Dit jaar is er speciale aandacht voor de naaste omgeving van de
kankerpatiënt. We vergeten soms hoe moeilijk zij het hebben met de ziekte
van een geliefd persoon. Daarom richten we in de inkomhal van beide
campussen een gesprekshoek in waar vrijwilligers van de VLK voor hen tijd
maken. De gelegenheid ook om geïnteresseerden wegwijs te maken in het
aanbod van de VLK: activiteiten voor patiënten, sociale voorzieningen, het
Kankerfonds,...
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