Støtte til medarbejdere og deres nærmeste familie – ulykkelige hændelser

Nu med drømme for fremtiden
Patrycja var bare tre måneder gammel, da hun blev diagnosticeret med cystisk fibrose,
som er en arvelig genetisk betinget sygdom, der primært kommer til udtryk i lungerne.
Patrycja går til mange hospitalsundersøgelser og har tilbragt omkring ¾ af sit liv på
hospitalet. Hun har fået venner blandt patienter og personale og opfatter dem som
hendes udvidede familie.
Patrycja har nu fået en lungetransplantation; sygdommen er ikke væk, men hun har fået
det væsentligt bedre. Før lungetransplantationen havde Patrycja ikke mentalt eller
fysisk overskud til at drømme om fremtiden. Nu kunne hun godt tænke sig at prøve at
rejse til andre lande, da det ikke tidligere har været muligt pga. iltapparat mv., og så skal
hun til at planlægge brylluppet med kæresten, Mateusz Manski, som arbejder i DOVISTA
Polska.

Økonomisk håndsrækning giver tryghed
Siden 2001, har Maciej Kaniasty arbejdet som formand og operatør i Hardwareproduktionen hos NB Polska i Gniezno. Han trives med jobbet og kollegerne, og det er
medvirkende til, at han kan overkomme det pres, som det er at leve med en
hjernetumor. Maciej har det godt nu, men sådan har det ikke altid været.
I 2006 blev han for første gang opereret for en hjernetumor, som begyndte med
hovedpine og smerter bag venstre øje. Efter otte år var der desværre igen aktivitet i
hjernetumoren, og Maciej måtte igennem den anden operation, hvor man fjernede det
meste af tumoren. Resten kan ikke fjernes, da det ligger for tæt på vitale dele. Til
gengæld får Maciej nu foretaget en MR-skanning hver 6. måned således, at han har
sikkerhed for, at alt fortsat er godt.
Der er lang ventetid på MR-skanninger i sundhedssystemet, så Maciej har valgt at bruge
den økonomiske håndsrækning fra Medarbejderfonden til at købe skanning på en
privatklinik. Han håber dermed at kunne fortsætte med at være rask og rørig og ikke
behøve flere operationer.

Tak fra Sara Bond til bestyrelsen for Medarbejderfond for VKR Gruppen
”Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed for det generøse legat, som jeg modtog i
forbindelse med min cancer-diagnose.
Efter et år med intensiv behandling, som jeg har reageret positivt på, er jeg nu klar til at
planlægge min tilbagevenden til arbejdet, og jeg ser frem til at lægge min energi i at
leve livet!
For nogle af de penge, som jeg modtog, har jeg lavet en hyggelig plads i min have, hvor
jeg kan sidde og nyde solen. Jeg vedlægger et foto. Det har været virkelig terapeutisk at
sidde udenfor i den friske luft i sommermånederne og nyde min have, og det har hjulpet
mig med at glemme bekymringerne og nyde øjeblikket. Efter operationen måtte jeg ikke
belaste min overkrop, så jeg har også brugt legatet på en gartner til at komme hver 14.
dag og slå græsset og holde haven pæn. Det har virkelig holdt mit humør oppe!
Mange tak for jeres generøsitet. Det gør en rigtig stor forskel for menneskers liv og jeg
føler mig utrolig heldig ved at arbejde i denne virksomhedsgruppe”.
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En tak til Medarbejderfonden fra Silke og hendes familie
Medarbejderfonden har modtaget en dejlig e-mail:
”Da Silke i 2015 var blot fem år, fik hun konstateret en alvorlig sygdom, som medførte
en stor operation i hovedet og langvarig indlæggelse på Rigshospitalet – og herefter et
flerårigt forløb med medicin og genoptræning.
Som følge af sygdommen blev hendes ryg meget skæv, og lægerne anbefalede
ridefysioterapi. Silke elsker heste og har gået til ridning, siden hun var fire år, så hun var
selv med til at beslutte, at størstedelen af den økonomiske støtte fra
Medarbejderfonden, som hun modtog ifm. sygdommen, skulle bruges som hjælp til at
købe hendes egen pony. Den har hun nu haft i et år, og hun rider fem gange om ugen og
er blevet en meget dygtig dressur- og springrytter, der vinder masser af præmier til
stævner. Det allerbedste ved det hele er, at hendes ryg nu er blevet næsten helt lige
som følge af den megen ridning.
Jeg vil bare være helt sikker på, at det – der for os – er en lille solstrålehistorie også når
tilbage til Medarbejderfonden, som en tak for det arbejde, I gør”, har Silkes mor, Anna
Spring fra VELUX A/S i Hørsholm, skrevet til os.

Adoption = Stor glæde
Melanie Elliott, som har arbejdet i VELUX Canada siden 2008, og hendes mand James
havde i flere år uden held forsøgt at få barn, både ved hjælp af medicinsk og operativ
behandling, da de besluttede sig for adoption. De fik den yderst usædvanlige mulighed
for at adoptere en lille pige på 3½ år, Serenity, som de allerede havde mødt kortvarigt
gennem egen familie, da hun var et par måneder gammel. Efter adskillige møder med
myndigheder, plejefamilie og Serenity selv, flyttede hun endelig hjem til Melanie og
James. Serenity er en glad og kærlig pige, som er højt elsket af hendes familie. Hun er
glad for at gå i skole og lære nyt.
Processen med at blive forældre har til tider været rigtig hård, både følelsesmæssigt og
økonomisk. Med støtten fra Medarbejderfonden ifm. ufrivillig barnløshed, er den
økonomiske byrde blevet lidt mindre.
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Livet leves fuldt ud – trods alvorlig sygdom
I september 2016 gennemførte Mariusz Karmelita sin første ironman, som består af en
3,8 km svømmetur, 180 km på cykel og 42 km løb. Det var han naturligvis ikke ene om,
men han er ikke en helt almindelig sportsudøver. Han er diabetiker og den første person
med type 1-diabetes, som har fuldført denne triatlon.
”Jeg fik diabetes 1, da jeg var 19 år, og det har betydet, at jeg skal tænke grundigt over
min træning. Sport og træning er rigtig godt, når man lider af diabetes, men det kan
også betyde store og uhensigtsmæssige udsving i blodsukkerværdierne. Med en
insulinpumpe er det muligt at undgå for store udsving i blodsukkeret, og jeg er meget
taknemmelig over, at Medarbejderfond for VKR Gruppen har bidraget økonomisk til
pumpen”, siger Mariusz.
Det var en stor sejr for Mariusz at gennemføre Malbork Triathlon, men bestemt ikke let.
Det tog ham mere end 14 timer, det var koldt og regnede næsten hele dagen. Da krisen
var størst og han overvejede at stoppe, hjalp støtten fra venner og hustruen, Karolina,
som er medarbejder hos NB Polska i Gniezno, Polen.
Mariusz har nye mål klar til 2017: ”Min drøm er stadig at bryde tre timer i en maraton.
Mit bedste resultat er 3 timer og 7 minutter”, fortæller han. Vi lykønsker med de
hidtidige resultater og ønsker held og lykke fremover; især med at være aktiv trods en
kronisk sygdom, hvilket gør resultaterne endnu mere imponerende!

To guldklumper
Martina og Janós Vigh forsøgte i otte år at udvide familien med en baby. Da
det så endelig lykkedes, kom der hele to guldklumper: sønnen Bence og
datteren Virág. Medens Bence er fuldkommen sund og rask, er Virág født med
ganespalte, en tilstand der heldigvis kan gøres meget for at rette op på.
På trods af sit handicap, som især i begyndelsen gav hende nogle udfordringer
med at spise, er Virág på mange måder et nemt barn, som gerne overlader
mors arme og opmærksomhed til brormand uden at vise det mindste tegn på
jalousi. Hun skal i de kommende år gennemgå flere operationer, have
tandlægebehandling og taleundervisning; alt sammen noget der kan gøre
forældre urolige, og som i tilgift koster penge.
Martina og Janós, der begge arbejder i rudeafdelingen i LKR-Hungary, søgte og
fik en donation af Medarbejderfonden til dækning af nogle af udgifterne til behandling af datteren.

Side 3 af 10

Støtte til medarbejdere og deres nærmeste familie – ulykkelige hændelser

Genvunden mobilitet til Judith
Judith Doidge er meget glad for sit arbejde som kunderådgiver hos VELUX
Company Ltd., Skotland, og hun sætter især stor pris på opbakningen fra
kolleger og ledelse. Med hjælp fra en bevilling fra Medarbejderfonden har hun
købt en el-scooter. El-scooteren har en lille kurv, så indkøbene er pludselig
blevet lettere at klare, end de har været i mange år. Én af Judiths mål er nu at
tage sønnerne, Peter på 13 år og Joseph på 11 år med i Edinburgh Zoo, for nu
kan hun pludselig komme længere omkring.
Lige siden teenageårene har Judith lidt af en kronisk leddegigt, som desværre
bliver værre og værre. Hun får ret skrap medicinsk behandling, som
forhåbentlig kan holde sygdommen i skak. Alligevel oplever hun, at hendes
mobilitet bliver mindre, og dagligdags opgaver som at handle, støvsuge og
stryge er svære at overskue, når det skal foregå med stok og mange pauser.
Noget af det værste for Judith er, at hun føler, at sygdommen begrænser
hendes selvstændighed på arbejde og privat.

En lift betyder frihed for Violet
En lungesygdom og også en gigtlidelse har i mange år betydet, at Violet van
Kommer-Oosterwijk er stærkt begrænset i sine udfoldelser. De senere år har
hun dagligt haft behov for medicin og ilt. I en periode har det været umuligt
for hende at benytte 1. salen af familiens hus, hvor de har boet siden 1987, og
familien var derfor begyndt at overveje at flytte.
Med økonomisk støtte fra Medarbejderfonden får familien nu installeret en
lift, således at de kan blive boende i huset, da Violet dermed får mulighed for
også at komme op i soveværelset på 1. sal for at hvile, når hendes mand, Fred,
er på arbejde hos VELUX Nederland. Violet glæder sig meget til den frihed, det
vil give hende at kunne komme omkring i huset på egen hånd, så hun ikke hele
tiden er afhængig af sin mand og døtrene.

En svær start
Emma Kovács, datter af Gabór Kovács, VELUX Magyarország LKR Kft., kom til
verden førend hun var helt klar: i 29. graviditetsuge med en vægt på kun knap
1,4 kg. Familien Kovács var helt uforberedt. Emma måtte blive på hospitalet i
seks måneder; to måneder i Gyor og fire måneder i Budapest, og ingen af
forældrene kunne indlægges med hende. De mange hospitalsbesøg og den
lange transport fra hjemmet til hospitalet var ud over det følelsesmæssige
pres også økonomisk hårdt for den lille familie, der også tæller to børn på 8 og
14 år.
Donationen fra Medarbejderfonden, indsamling og støtte fra lokalsamfundet
og Gábors familie har hjulpet dem igennem Emmas første svære leveår. I dag
er Emma hjemme hos sin familie. Hun er under behandling for følgerne af den
for tidlige fødsel, og det går fremad for hende.
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Bag enhver kræftpatient står en pårørende
Hos Erik Vilen og hans familie tager man ikke længere noget for givet. Erik er
60 år, arbejder hos VKR Holding, Danmark, og er en aktiv motionist. I
september 2013 fik Erik konstateret cancer i den ene lunge. Allerede en
måned senere blev han opereret og erklæret klinisk rask, hvorefter han dog fik
forebyggende kemoterapi. ”Det har været et utroligt hårdt forløb, især for min
familie. Min egen person er egentlig ret ligegyldig i den store sammenhæng.
Det sværeste er at være pårørende, og jeg vil kæmpe for, at de får deres
tryghed tilbage. At jeg igen bliver den faste klippe”, siger Erik.
Selvom Erik er erklæret klinisk rask, nævner han, at sygdommen nok altid vil
ligge i baghovedet; også hos hans familie. Donationen fra Medarbejderfonden
var en stor opmuntring for hans familie – og sådan er det sikkert også for
pårørende til andre, der modtager en donation.

En kørestol der passer til Máté
Máté på 18 år er søn af Tamás Ternyák, der siden 1988 har arbejdet hos
VELUX Magyarország. Han er født med et handicap, som gør det nødvendigt
med en kørestol. Nu hvor Máté er blevet så stor, er hans behov for en kørestol
naturligvis anderledes, end da han var mindre, og familien havde derfor længe
ønsket at kunne købe en kørestol, som var tilpasset hans fysik og behov.
Kørestolen er bl.a. tilpasset det faktum, at Máté’s venstre ben er 12 cm.
kortere end hans højre ben.

Máté går i specialskole temmelig langt fra familiens hjem, men forældrene
kører ham gladelig hver dag, for det er tydeligt, at han er glad for at være der.
Han er især glad, når han komme på udflugter sammen med
skolekammeraterne eller sammen med både mor, far og lillebror.

En hård start for Jurek og hans forældre
Da Jurek blev født, var hans forældre helt uforberedte på, at han ville komme
til verden med klumpfødder, som er en misdannelse, hvor fødderne bl.a.
drejer indad. Lægernes første meldinger var, at Jurek aldrig ville blive i stand til
at gå selv.
Forældrene fandt dog en specialklinik i Poznań, og de fik håb om en lysere
fremtid for deres søn. I begyndelsen måtte familien til ugentlige behandlinger,
hvor fødderne gang på gang blev lagt i gips i en let korrigeret stilling.
Behandlingen har båret frugt, og Jurek er begyndt at gå. For at hjælpe Jurek
yderligere skal han dog igennem en dyr operation, og Jureks far, Łukasz
Borzyszkowski, som er produktionsmedarbejder hos DOVISTA Polska, er
lykkelig for Medarbejderfondens støtte.
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Terapicykel
Rena Hasler er datter af Norbert Hasler fra VELUX Schweiz. Rena er født med
psykiske og fysiske handicaps, der gør hende fuldstændig afhængig af andres
hjælp. Rena bor sammen med sine forældre og søster og går på en
specialskole. På grund af manglende diagnose får familien ingen støtte fra
sygeforsikringen til hjælpemidler og behandling. Hun har svært ved at gå og
kan ikke cykle selv. Derfor er hendes muligheder for udendørs aktiviteter
begrænsede.
Med en trehjulet terapicykel kan hun komme med på cykelture med familie og
venner. Rena og hendes familie modtog et støttebeløb fra
Medarbejderfonden, som sammen med egne midler gjorde det muligt for dem
at købe terapicyklen.

Dina går glad i bad
Dina er født med den sjældne medfødte lidelse Mowat-Wilson syndrom,
hvilket giver sig udslag i betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne. Hun er et rigtig glad barn, men det er familiens opfattelse, at
hun er allergladest, når hun er i bad. Dette gav dem det sidste skub til at søge
om støtte til ombygning af badeværelset. Familien har fået installeret et hævesænke-puslebord for at skåne ryggen efterhånden som Dina vokser og bliver
tungere, samt en bruseniche med foldedøre.
Dinas far, Allan Holt Kjærgaard, arbejder i Thyregod Bygningsindustri og
modtog en donation fra Medarbejderfonden som bidrag til ombygningen. Han
udtaler, at både puslebordet og den åbne bruseniche er en utrolig aflastning
for dem. Dina er en glad pige i forvejen, men når badet gøres klar, stiger
hendes glæde til noget nær det dobbelte. Det er skønt at se.

Autisme påvirker hele familien
David lider af autisme. Han er 20 år, men i sindet er han fire-fem år gammel.
Det er vigtigt for Davids trivsel, at hverdagen er meget struktureret og
skemalagt. Noget af det værste for ham er ferie, hvor dagene ofte bliver mere
”løse”. Det betyder, at Hans Bergh, som er far til David og produktionstekniker
hos Svenska Fönster, er nødt til at planlægge ferieugerne meget grundigt.
Sidste års ferie gik med campingvogn til Skara Sommerland, hvor David hurtigt
blev gode venner med personalet på campingpladsen. Han drog ud på små
eventyr og taler ivrigt for, at familien vender tilbage på fremtidige ferier.
Familien har én uges aflastning om året, hvor David er på en institution. I den
uge er det vigtigt at lave aktiviteter med familiens andre børn, som i
dagligdagen ofte kommer i anden række pga. Davids handicap.
Medarbejderfonden har støttet familien i forbindelse med Davids handicap.
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Trehjulet tandemcykel
Hos EXHAUSTO i Langeskov på Fyn arbejder Rikke Jul Andresen som Technical
Writer. Hun er mor til tre børn, hvoraf den mellemste, Jeppe på 12 år, er født
med en hjerneskade, som gør, at han er spastisk i benene, har dårligt sprog og
generelt er tilbage i udvikling. Jeppe bærer benskinner og går bedst på lige vej
uden ujævnheder, da hans balanceevne er nedsat. Han bliver hurtigt træt og
kommer derfor ikke så meget rundt i nærmiljøet. Det er ikke sikkert for Jeppe
at cykle på trehjulet cykel alene, da han let havner i trafikfarlige situationer.
Derfor har familien søgt om støtte til en trehjulet tandemcykel. Cykling er også
en god måde for Jeppe at få motion på og få styrket sine benmuskler. Cyklen er
leveret og taget i brug, og Jeppe og hans forældre glæder sig til at møde
foråret på den nye tandemcykel.

Jordskælv i Chile målt til 8,8 på richterskalaen
Der er formentligt tale om det kraftigste jordskælv i verden, siden jordskælvet,
der udløste tsuna-mien i Sydøstasien i december 2004. Jordskælvet ramte i
februar 2010 ud for Stillehavskysten, 115 kilometer fra Chiles næststørste by,
Concepción, hvor Carlos Vergara Pérez fra VELUX Chile bor sammen med sin
kone Gabriela og døtrene Lucia og Agustina.

”Vi lå i vores senge midt om natten, da alting begyndte at larme og falde ned”,
erindrer Carlos, som skyndte sig at tage familien til et sikkert rum på husets 1.
sal. Heldigvis kom ingen i familien til skade under jordskælvet, men
efterfølgende måtte familien klare sig i 24 dage uden vand, og huset har fået
store skader, som endnu ikke er blevet repareret, da det har været umuligt at
få håndværkere. Familien ønsker hurtigst muligt at få hverdagen til at ligne sig
selv, som den var inden jordskælvet, for det er hårdt dagligt at blive mindet
om den traumatiske oplevelse.

Nu er styrketræning en nødvendighed
Som 18-årig var Betina passager i en bil, hvor chaufføren under alt for høj fart
mistede herredømmet over bilen, som endte på taget. Alle kunne selv kravle
ud, undtagen Betina, som på Århus Universitetshospital fik konstateret en
brækket ryg. Rygmarven var så beskadiget, at Betina nu er lam fra navlen og
ned og således afhængig af kørestol.
Det er meget nødvendigt for Betina at styrketræne sine arme, og hun går
næsten dagligt i en gangbarre, som medvirker til at strække hendes led i
hofterne og får de indre organer til at falde på deres naturlige plads.
Gangbarren, som Betina har fået økonomisk støtte til fra Medarbejderfonden,
er også med til at øge blodcirkulationen i benene. Betina flyttede efter ulykken
og genoptræningen sammen med sin kæreste i en lejlighed, som er indrettet
til hendes handicap.
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Tvillinger kommet til verden
Ramil K. Hasanov, der arbejder for ZAO VELUX i Volga-Ural regionen i Rusland,
har modtaget støtte fra Medarbejderfonden til behandling i forbindelse med
ufrivillig barnløshed. Efter mere end fem års intensiv behandling og adskillige
hospitalsindlæggelser kom Ramils tvillinger til verden.
De mange behandlinger har været en stor fysisk og psykisk belastning for Ramil
og hans kone. Derfor var de begge lykkelige, da de fik nyheden om, at det
sidste forsøg var lykkedes, og at de oven i købet ventede tvillinger. I april kom
datteren Leila og sønnen Karim endelig til verden og er siden vokset til to
sunde og glade børn.

Sygdom – Dan og Anne Marie
Dan Reinhard Hansen har i ni år arbejdet som truckfører i pakkeriet og
materielforsyningen hos VELFAC i Ringkøbing, indtil han gik på efterløn efter at
have fået en blodprop. Hans kone, Anne Marie, lider af fibromyalgi, som er en
kronisk sygdom med udbredte smerter i led og muskler. Derudover har hun
nogle senfølger efter en kræftoperation.
Med bevillingen fra Medarbejderfonden har Dan og Anne Marie været i stand
til at købe en el-cykel. De skiftes til at bruge cyklen, som gør det lettere for
dem begge at være uafhængige i dagligdagen og komme ud i naturen. Dan
bruger den mest, når der skal handles ind, mens Anne Marie nyder at bruge
den til at køre lange ture i naturen.

Sygdom – Regitze
Regitze Søes Bach er en pige på nu 12 år. I sommeren 2008 deltog hun i årets
svømmeafslutning i Brædstrup svømmehal. Det var afslutningen på hendes 6.
og – skulle det vise sig – sidste sæson som svømmer. Hun var så uheldig at
falde på det glatte gulv i svømmehallen, slog hovedet og fik en kraftig
hjernerystelse. Faldet fik desværre store konsekvenser for hende, idet slaget
udløste epilepsi. Det forandrede hendes og familiens liv drastisk, og hun må
bl.a. ikke længere dyrke sin højtelskede sport, svømning.
Regitze har altid været en pige med et højt aktivitetsniveau, og hun og familien
er blevet enige om at prøve en anden sportsgren, som hun kan have gavn af
både fysisk og psykisk. Valget er faldet på handicapridning, men det er en dyr
sport både hvad angår udstyr og undervisning. Regitzes far arbejder hos VELUX
i Østbirk og er af kolleger og det lokale indstillingsudvalg blevet opfordret til at
søge støtte hos Medarbejderfonden. Medarbejderfonden har doneret et beløb
til støtte til Regitzes handicapridning.
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Adoption – Spencer
Da Roxanne Slye og hendes mand Jeff fra North Carolina ikke blev gravide
naturligt eller med hjælp fra en ekspert i frugtbarhed, vidste de, at de ville
adoptere et barn. Adoption kan være en lang og bekostelig affære, men med
økonomisk støtte fra Medarbejderfonden var de i stand til at adoptere deres
søn Spencer fra Guatemala.
Da Spencer kom til USA og blev tilset af læger blev det klart, at han havde brug
for særlig hjælp. Lægerne mente, at manglende ernæring under graviditeten
havde forårsaget en fysisk svaghed i hans muskler. I dag går 5-årige Spencer i
en skole for børn med særlige behov. Han elsker at svømme, lytte til hip-hopmusik og lege med racerbiler. Sammen med fire terapeuter arbejder hans
forældre meget hårdt for at hjælpe Spencer med at indhente andre børn på
hans alder, og håber, at han en dag kan gå i en almindelig skole og gå på
college.

Handicap – Jacob
I Thyregod Bygningsindustri arbejder Svend Ellegaard. Svend har en 18-årig
søn, der er født handicappet. Sønnen Jacob er vild med motorcykler, og han vil
rigtig gerne med ud at køre. Desværre kan han ikke sidde bag på en almindelig
motorcykel, da han ikke kan forstå, at han skal sidde stille. Derfor har Svend
ønsket at købe en motorcykel med sidevogn, så Jacob kan komme med ud at
køre, og han har derfor søgt Medarbejderfonden om støtte.
Med tilskuddet fra Medarbejderfonden er det lykkedes Svend Ellegaard at
anskaffe en brugt motorcykel med sidevogn, og Jacob kan nu komme ud at
køre. "Da han så den første gang, ville han slet ikke i den", fortæller Svend
Ellegaard, "men i dag er han rigtig glad for at køre i den". Familien bruger
motorcyklen meget; for eksempel når de kører af sted til deres sommerhus –
en tur på ca. 100 km. Svend kører, og hans kone Gitte sidder bagpå og så
sidder Jacob i sidevognen.

Casper – handicap
Casper på fire år bor med sine forældre, to søskende og tre katte på et nedlagt
landbrug i Vestjylland. Som alle børn i den alder er Casper meget nysgerrig på
verden. Som følge af Downs syndrom, der betyder, at Casper er
udviklingshæmmet, er hans naturlige realitetssans for farer i hverdagen ikke
fuldt udviklet. Og det stiller store krav til Caspers omgivelser og det fysiske
rum, han udfolder sig i. Han skal være under konstant opsyn, så han ikke
bevæger sig for langt væk eller kommer til skade under sin leg.
Med økonomisk støtte fra Medarbejderfonden har Casper og hans familie nu
fået mulighed for at indrette et nyt fristed, hvor Casper trygt og sikkert kan
udfolde sig og gøre brug af alle sine sanser. I forlængelse af landejendommens
terrasse skal der derfor anlægges en stor legeplads med alt hvad et barn kan
begære: sandkasse, legehus, gyngestativ og rutsjebane.
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Støtte til medarbejdere og deres nærmeste familie – ulykkelige hændelser
Handicap – Joshua
Joshua Salter blev født med deform hovedfacon, og trods intensiv massage
mv. var det ikke muligt at ændre hovedfaconen. Familien ville gerne undgå en
vanskelig operation af deres søns hoved, og lægerne anbefalede en anden
behandlingsmulighed: Et såkaldt headband, som kan hjælpe med at omforme
kraniets facon. Det var altafgørende, at Joshua startede behandling så tidligt
som muligt og inden han blev 18 måneder, hvor hovedfaconen ville blive
permanent.
Familien modtog støtte fra Medarbejderfonden, da sygesikringen ikke dækker
denne behandlingsform. Joshuas far, Matthew Salter fra VELFAC i England,
fortæller, at headbandet har hjulpet utrolig meget på hovedfaconen, og hans
lille søn stortrives.
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