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De Warmste Dialyse
Voor het eerst organiseert de werkgroep VNR vanuit dialyse, een verkoopsactie tvv de Vriendenkring. Met veel enthousiasme zijn we op zoek gegaan
naar items die we kunnen verkopen. Al snel kwamen we uit bij witte en rode
wijn, cava, handzeep en geschenksetjes met zeep. Deze acties worden u voorgesteld als “Wine for Life” en “Soap for Life”!
Daarnaast willen we ook veel mensen warm maken om deel te nemen aan de
Warmathon die doorgaat tijdens “de Warmste Week”
•

De “Wine for Life” - actie bestaat uit:

FREIXENET

CASILLERO DEL DIABLO

LUSSAC SAINT-EMILION

Deze Cava is een gekende
Spaanse Cava met een licht
frisse, stevige smaak. Hij is
mooi geel van kleur met
een mooie bruis. Kortom
een lekkere aperitief om te
schenken op al uw feestelijke aangelegenheden

Deze Chileense witte wijn is
een stevige droog-zoete
wijn met een ronde smaak.
Deze wijn behoort tot het
druivenras Chardonnay en
serveert heel goed bij vegetarische gerechten, varkensvlees, rijke vis zoals
zalm, tonijn,.. en gevogelte

Deze Franse rode wijn, afkomstig uit de streek van
de Bordeaux, is een stevige,
droge maar licht frisse rode
wijn. Deze Millésime van
2015 gaat goed samen met
lam, wild, rundsvlees en
gevogelte.

Prijs: € 9,00/fles

Prijs: € 9,00/fles

Prijs: € 12,00/fles

€ 50,00/karton*

€ 50,00/karton*

€ 65,00/karton*

∗ karton bevat 6 flessen. Let wel de voorraad is beperkt. Van iedere wijn zijn er 210 flessen op voorraad. Indien de voorraad op is, wordt er gekeken voor een evenwaardig alternatief.

http://www.nierpatientenroeselare.be/

't Krantje

-5-

Juli - Augustus - September 2019

Voor de “Soap for Life” actie gingen we op bezoek bij het kaarsen- en zeepatelier van VZW U-niek, afdeling “De Waaiberg” te Gits. Twee patiënten van onze
dialyse nl. Kathleen Danneels en Maaike Moerman wonen in De Waaiberg en
werken bij het atelier. De begeleiding stond zeer enthousiast achter ons idee
en na wat ruiken werden er drie geuren, Linde, Magnolia en Lavendel, uitgekozen. Via onze samenwerking met het atelier steunen we tevens ook De
Waaiberg, wat zorgt dat we twee goeie doelen steunen. En het mooie is de
directe link tussen onze dialyse en de Waaiberg door onze 2 patiënten.
• Voor “Soap for Life” wordt het volgende aangeboden:
GESCHENKSET

HANDZEEP MET POMP

Deze omvat:
• Shampoo
• Douchegel
• Stuk zeep

Geuren
•
•
•

Magnolia (Roze kleur)
Linde (Witte kleur)
Lavendel (Paarse kleur)

De Handzeep is enkel verkrijgbaar in
de geur Linde en is wit van kleur

€10,00/geschenkset

€ 6,00

Bestellingen kunnen op volgende manieren doorgegeven worden:
• Via mail: stefaan.maddens@azdelta.be
• Via bijgevoegd bestelformulier (zie middenpagina’s)
Daarnaast zullen beide acties ook te verkrijgen zijn op het komende jaarfeest op 24 november. Wie graag eerder zijn bestellingen komt afhalen, kan deze komen afhalen op een
afhaalmoment in het ziekenhuis. Deze datum wordt u dan meegedeeld nadat u de bestelling plaatst.
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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De derde actie is de “Warmathon”. Deze wordt jaarlijks georganiseerd
door Stu Bru en gaat door tijdens “de Warmste Week” nl. van 18 tot 24
december. Momenteel is er nog geen exacte info gekend van waar en
wanneer deze doorgaat in de Provincie West-Vlaanderen, maar we willen nu al zoveel als mogelijk mensen warm maken om zich op te geven
als eventuele loper, stapper tijdens deze Warmathon en dit tvv onze
Vriendenkring. De bedoeling is ook dat iedere deelnemer zich laat sponsoren volgens het aantal rondjes hij/zij loopt of stapt. Dus we zoeken
niet alleen deelnemers maar ook sponsors. Wie zich geroepen voelt om
te lopen/sponsoren tvv van onze VNR mag zijn naam doorgeven via
Sanne.Laleman@azdelta.be
Wie iemand kent die ook een actie wil organiseren tvv de VNR,
kan zijn actie vanaf 18 september registreren via
dewarmsteweek.stubru.be
of via Stefaan Maddens/Sarah Vanlerberghe

Ondertussen kunnen we al 1 actie vermelden nl. Infosessies gegeven door
Christina Bekaert, al 35 jaar dialyseverpleegkundige in AZ Delta, dit in samenwerking met de CM Roeselare-Tielt. De infosessies gaan door op volgende data:
• 17 september om 19u30 in d’Oude Schole te Moorslede
• 03 oktober om 14u00 in het CM kantoor te Meulebeke
• 08 oktober om 19u30 in het Gezellehuis te Staden
• 14 oktober om 14u00 in de Gemeentezaal Tjuf te Oostrozebeke
• 17 oktober om 14u in het CM regiokantoor te Tielt
Wie geïnteresseerd en zich wenst in te schrijven, dit kan via www.cm.be, daarna op de voorpagina klikken op agenda en zoeken op “nierfalen voorkomen” of
telefonisch via uw regionaal kantoor.
Wij bedanken Kristien alvast voor haar inzet en warme steun die ze op deze manier bied aan de VNR, maar vooral aan alle dialysepatiënten.
Wij hopen alvast op een warme periode gedurende de tijd dat onze acties van
de Warmste Dialyse lopen. En hopelijk kunnen we met een mooi eindbedrag
naar Kortrijk trekken tijdens “De Warmste Week” van Stu Bru.

Wergroep VNR
http://www.nierpatientenroeselare.be/

