Vrijwilligers gezocht
Wij als Stichting Heroes 4 Life
werken voornamelijk met
vrijwilligers.
Voor onze vakanties en evenementen
zijn wij op zoek naar artsen,
verpleegkundigen, koks en
activiteitenbegeleiders.
Interesse? Meld je aan op onze website
www.heroes4life.eu

'Wat een voorrecht dat ik een week
week als arts mee mocht zeilen.
Ik ging er onbevangen in en kwam
eruit als een ander mens.
Wat ik van deze tocht heb geleerd is
dat zorg niet alleen medische
ondersteuning is.
In de huisartsenpraktijk heb je 10
min per patiënt. Ik zie nu dat ik
eigenlijk 23 uur en 50 minuten van
het leven van een patiënt mis. Zorg is
zoveel meer dan dat. Het is luisteren,
het is respect hebben, maar bovenal;
samen genieten.'

Help mee en doneer
Wij hopen, met uw hulp,
onze mooie plannen te kunnen
realiseren.
Wij bieden onze activiteiten gratis
aan, maar dat is zonder sponsors
niet mogelijk.
Wilt u ook uw financiële bijdrage
leveren, neem dan contact met
ons op.

Stichting Heroes 4 Life
Veldoven 7b
8271 RT
IJsselmuiden
Tel: 088-3690777
secretariaat@heroes4life.nl
NL26TRIO0338830561

stichtingheroes4life
stichtingheroes4life

Heroes 4 Life
organiseert vakanties en
evenementen
voor chronisch en ernstig zieke
kinderen en jongeren
in de leeftijd van 4 t/m 25 jaar.
Hierbij verzorgen we voor de
jongere kinderen geheel
verzorgde vakanties
met het gehele gezin
en voor de jongeren van 16 tot 25
jaar bikkelvakanties met alleen
andere jongeren.

Het doel is om gezinnen
en jongeren te laten genieten
van een onbezorgde vakantie,
waarbij ze even hun zorgen
kunnen vergeten en nieuwe
contacten kunnen leggen.

Sophie van der Voort (Huisarts)

Secretariaat@heroes4life.nl

www.heroes4life.eu

Onze schepen
Heroes 4 Life
organiseert
• Bikkeltochten 16 t/m 25 jaar
(zeilen)
• Gezinstochten (zeilen)
• Duiken
• Kanoën
• Paragliden

Topzeilschoener de Vrijheid.
44 meter lang, 8 meter breed,
11 zeilen en 34 bedden.

• Paardrijden
Kijk voor meer informatie op
onze website, volg en like ons
op facebook.

Klipper de Meridiaan.
30 meter lang, 5.5 meter breed,
8 zeilen en 24 bedden.

Beide schepen zijn o.a. voorzien van
een traplift, medische stroom en
invalidentoilet en -douche.
Vaargebied:
IJsselmeer, Markermeer en Waddenzee

www.heroes4life.eu

