
DE DAM TOT DAM WANDELTOCHT

Van zonnepanelen naar nieuwe bedden

Een paar maanden geleden zijn wij begonnen met het lobbyen voor ons project ‘zonne-
panelen voor het Hospice’. Een belangrijk en duurzaam instrument om de kosten van het 
Hospice structureel te verlagen. We hoopten hiervoor met ons team van 26 kanjers tij-
dens de sponsorwandeltocht Dam tot Dam op 22 september een mooi startbedrag bij 
elkaar te lopen. 
Maar wat zijn we verrast door het enthousiasme van zoveel verschillende kanten! De bij-
dragen van velen, en zeker ook de enorme bedragen die we ontvingen van de NAM en 
de deelnemers aan het golfevenement zorgden ervoor dat de zonnepanelen al deze  
lange, hete zomer op het dak lagen. 

Dankbaar zijn we ook dat door het succes van het project Zonnepanelen, we nu door 
kunnen met sparen voor de grote nummer twee op onze verlanglijst: nieuwe bedden voor 
onze bewoners. 
We weten allemaal hoe belangrijk een ergonomisch en comfortabel bed is. De bedden in 
onze vier bewonerskamers zijn verouderd en bieden niet meer het gewenste comfort. 
Niet alleen voor de bewoners, waarvan er al enkelen met de voeten buitenboord lagen 
omdat het bed tekort was, maar ook voor de vrijwilligers die de zware bedden moeten 
bedienen en verrijden. 

Vier nieuwe bedden dus! Een post die te lang is uitgesteld omdat goede bedden kost-
baar zijn. We hopen dat de huidige en toekomstige sponsoren van de Dam tot Dam wan-
deltocht dit net als wij een even waardig en belangrijk doel vinden als de zonnepanelen, 
want wij lopen door!

We willen, bij deze, alle mensen bedanken die hebben bijgedragen aan de financiering 
van de zonnepanelen. Voor de velen die tot nu toe hebben gesponsord op Geef.nl voor 
de Dam tot Dam wandeltocht of dit nog willen gaan doen: op 22 september lopen we 
voor de bedden!

Wilt u onze sportieve wandelaars een steuntje in de rug geven met een donatie? 
Dat kan via (https://www.hospiceleeghwater.nl/blog/sponsor-onze-deelnemers-aan-de-
dam-tot-dam-wandeltocht/). Elke euro is er één!

Vanzelfsprekend doen wij na 22 september verslag met een mooie fotoreportage in onze 
volgende nieuwsbrief.
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