
Anesthesie machine      €20.000,- 
 
Help de pijn draaglijk te maken 
 
In februari 2020 heb ik een bezoek gebracht aan een 
ziekenhuis in Addis Abeba in Ethiopië, op de afdeling 
brandwondencentrum. Indrukwekkend, hoe de 
plastisch chirurg Einar Eriksen, zich met heel zijn 
hart inzet voor de kinderen. Op het moment dat ik 
daar was werd een jong meisje behandeld en ik 
hoorde haar huilen. Ze was erg bang voor de pijn die ze weer moest doorstaan. Ik kon alleen 
maar bidden dat God met haar was. Je wil zo graag op dat moment wat doen. Maar je voelt 
je machteloos. 

Toen ik de arts vroeg wat hij echt nodig had gaf hij aan dat het kunnen beschikken over een 
anesthesie machine zoveel verschil zal maken voor de kinderen in het ziekenhuis. Ik heb met 
eigen ogen gezien wat een verschrikking de kinderen moeten doorstaan. 

Daarom heb ik deze crowdfunding opgezet om een anesthesie machine te realiseren. Om 
het leed van wat ze nu moeten meemaken een klein beetje te verzachten. 

Mijn dank is groot. Heel veel liefs van Nana Tuasela (docent van MijnSchool) 

God Bless you 

 

https://www.doneeractie.nl/anesthesie-machine/-52409 

We willen een sponsorloop organiseren zodat de actie een nog groter succes gaat worden. 
We houden rekening met de coronamaatregelingen. 

Leerjaar 1 op 22 juni     Leerjaar 2  op 24 juni      Leerjaar 3 op  24 juni    

Op de doneeractie staat bijna €3.000.- 
Maar er is door aantal mensen  €13.000,- extra opgehaald. 
Dus de teller staat op €16.000,- 
 
Alles wat met de sponsorloop  binnenkomt wordt verdubbeld door iemand die de actie 
graag steunt. 
Laten we als MijnSchool zorgen dat de actie een groot succes gaat worden. 
 
                                               3 Prijsjes:  
 
Prijsje voor een leerling die het meeste sponsorgeld heeft opgehaald. 
Prijsje voor de klas waar het meeste sponsorgeld is opgehaald. 
En een sportiviteitsprijs voor een leerling. 
 

Dus doe mee met de sponsorloop!  Heel veel succes!   
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