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Marius glad igen efter næsten håbløs kræft
Vi kan alle i ØK Klubben glæde os over, at vi på denne
forside af ØK Bladet kan vise et foto af en glad Marius og
hans storesøster Karen. Vi har nemlig medvirket
økonomisk til det via Børnecancerfonden fra ØK´s
Medarbejderfond. Fonden er som bekendt lukket under
betingelse af, at formuen på knapt 2 mio. kr. blev fordelt
fortrinsvis til sociale formål. Hele afviklingen er på plads
nu under ledelse af fondens bestyrelse, Andy Vels
Jensen, Jens Høding og Erik Ljunggren.

stamcelle-transplantation. Kræftcellerne var så aggressive, at Marius ikke kunne helbredes med kemoterapi.
Storesøster Karen donerede nye stam-celler til Marius,
og rekreationsopholdet var derfor en ﬁn afslutning på
Marius' sygdom for hele familien

Tiltrængt pusterum
Børnecancerfonden sender i sit VIDA-projekt hvert år ca.
50 danske familier med kræftsyge børn på rekreationsophold til Mallorca. Her får de et pusterum fra hverdagen
med et kræftsygt barn og tid til at rekreere som familie
oven på hårde behandlingsforløb og lange perioder med
et splittet familieliv. Marius havde et hårdt behandlingsforløb for akut leukæmi, som bl.a. indeholdt en

Børnecancerfonden er en privat fond, som er startet af
en tidligere overlæge på Rigshospitalets børnekræftafdeling, Henrik Hertz, i 1995. Ud over rekreationsophold, psykologhjælp og andre støttetilbud til
familier med kræftsyge børn, er fonden den
organisation, der støtter mest dansk forskning af kræft
hos børn.  
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- Vi har haft det så godt under opholdet, og det har
betydet rigtigt meget for børnene, at vi har haft tid til
hinanden. De var meget gladere, end de plejer, og
snakker stadig om alle de oplevelser, vi ﬁk”, fortæller
Julie, mor til Marius og Karen.
Andy, Jens og Erik kommenJulie
har været indlagt med
terer: - Vi er meget glade for,
Marius
under behandlingen,
at kunne medvirke eksternt
mens
børnenes
far, Stig, har
til aktiviteter i Børnecancerforsøgt
at
opretholde
en
fonden, Dansk Røde Kors
hverdag
hjemme
i
Vodskov
Ungdomslejre, Sømandsmed arbejde og børnehave
hjemmet Bethel i Nyhavn,
for
storesøster Karen. Netop
Foreningen Trankebar samt
derfor
er muligheden for at
Nakskov Skibs- og Søfartsvære
sammen
som familie et
museum. Fondens formue
vigtigt
mål
med
Børneblev jo i sin tid med stram
cancerfondens
rekreationsbinding skabt ved salget af
ophold, men det er også
ØK´s ferieboliger i Ebeltoft
afgørende
for familierne, at
og sejlbådene, EACy og
rammerne for opholdet er på
rEACh. Vi har lagt megen
plads.
- Marius ﬁk feber og
vægt på, at legaterne bliver
måtte
på
hospitalet, mens vi
målrettet konkrete formål,
var
afsted,
men vi har ikke på
Marius
og
hans
storesøster
Karen
bobler
i
dag
sammen
med
som f.eks. her for Børnenoget
tidspunkt
følt os umor
Julie
og
far
Stig
af
mod
på
livet.
De
ﬁk
et
godt
løft
af
cancerfonden, der har modBørnecancerfonden, som ØK´s Medarbejderfond har støttet trygge, selv om vi var i
taget legat på kr. 450.000. med kr. 450.000.
udlandet med et barn, der for
Og vi bringer i kommende
nylig
ﬁk et nyt immunforsvar.
medlemsblade omtale af,
Der
kom
en
læge
hver
dag
på
hotellet, og Børnehvordan midlerne konkret er kommet de øvrige
cancerfonden
hjalp
os
med
det
hele
og tog med på
modtagere til gode.
hospitalet, så vi var helt trygge.

BB
LU E

N

ØK

• ØK

ØK • K

Vil du også støtte? Hvis du - kære medlem - bliver inspireret til at støtte Børnecancerfonden yderligere med et privat bidrag, kan det ske via Mobilepay 4049 4833
eller send en SMS med teksten HÅB til 1204. Så støtter du med 100 kroner.

Nyt fra ØK Klubben

