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Stichting Nationaal Donor Monument
De Stichting Nationaal Donor Monument heeft als doelstelling het bedanken van de vaak anonieme donoren, die na hun overlijden of zelfs
tijdens hun leven een orgaan hebben afgestaan. Het monument is
opgericht als eerbetoon aan alle—vaak anonieme—donoren.
Het Nationaal Donor Monument staat symbool voor een getransplanteerde dei dankzij zijn of haar donor naar een nieuw leven klimt, als
voor een nabestaande die uit een dal van verdriet klimt, doordat de
overledene in iemand anders voortleeft.
De belangrijkste activiteiten zijn:



Jaarlijkse uitreiking van De Gouden Klim. Een verslag van deze
uitreiking op 9 oktober 2017 kunt u lezen in deze Nieuwsbrief.



Jaarlijkse deelname aan het Kunst & Antiek Weekend in Naarden van 25 t/m 28 januari 2018.



De tweejaarlijkse TransplantErendag, die komend jaar op zaterdag 9 juni zal worden gehouden. Zie onderstaand artikel.

TransplantERENdag “Levenslied”
Zaterdag 9 juni 2018
Oproep
Inmiddels zijn we als bestuur samen met Godfried Beumers, zelf
getransplanteerd, theaterman en schrijver, de 11e editie van de
TransplantERENdag vorm te gegeven.
We laten Godfried Beumers zelf aan het woord:
‘Ik zoek mensen die op die dag hun verhaal willen vertellen over
ziekte en angst, over hoop en wanhoop, over de noodzaak van
transplantatie en de mogelijkheid van donatie. Ik wil graag verhalen van mensen die in die zware periode troost vonden bij een
stemmig, optimistisch, boos, droevig, vrolijk of swingend lied.
Mijn partner en ik bijvoorbeeld luisterden in die dagen vaak naar
Adèle ’s To make you feel my love. Ook herinner ik me nog goed
het aangrijpende verhaal van een echtpaar waarvan het vijfjarige
dochtertje verongelukte. In het ziekenhuis werd al gauw de vraag
gesteld of hun kleine meid donor mocht worden. De ouders probeerden een zinnig antwoord te vinden terwijl ze steeds maar
opnieuw luisterden naar Stairway to heaven van Led Zeppelin. En
hoeveel mensen zijn er wel niet getroost door een lied van bijvoorbeeld André Hazes, Amadeus Mozart, Franz Schubert, Boudewijn de Groot of door een opera-aria?’
Het lijkt ons prachtig als u wilt meewerken aan deze dag!
Schiet u zo’n lied bij uw verhaal te binnen? Schrijf dan beknopt
uw eigen ervaring van toen op. Bedenk wel: het hoeft nog geen
afgeronde tekst te zijn! Mail deze herinneringen, liefst inclusief de
titel en de tekst van het bijbehorende lied, met uw contactgegevens naar onderstaand mailadres.

U kunt tot 25 novemberuw suggesties insturen naar info@godfriedbeumers.nl.
Ook voor informatie of antwoord op uw
eventuele vragen kunt met hem contact opnemen.
Verdere informatie:
www.donormonument.nl en
www.godfriedbeumers.nl

De Gouden Klim

Jon van Rood

Jaarlijks reikt het bestuur van de Stichting Nationaal
Donor Monument een 'Gouden Klim' uit, een vergulde
replica van het monument in de vorm van een reversspeld. Deze onderscheiding gaat naar die persoon,
personen of instellingen, die zich bovenmatig heeft/
hebben ingespannen om bewustwording omtrent donatie en/of transplantatie te bevorderen.

overleden

Dit jaar is Eurotransplant als organisatie onderscheiden met “De Gouden Klim” en haar oprichter, prof.
Jon van Rood is postuum onderscheiden met de Gouden Waarderingsspeld, die in ontvangst werd genomen door zijn weduwe, mw. Sasha van Rood.
Eurotransplant viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan
en is uitgegroeid tot de grootste organisatie in Europa
die zich bezig houdt met de uitwisseling van organen
als nieren, lever, hart, longen, alvleesklier en dunne
darm.
Aan Peter Banger, algemeen directeur van Eurotransplant werd door onze voorzitter, Hayo-Patrick Angerman, een replica van “De Klim” uitgereikt.

Tijdens de voorbereiding voor de uitreiking van
de Gouden Klim 2017, waarvoor wij de keus
hebben laten vallen op Eurotransplant en Jon
van Rood bereikte ons het bericht dat Jon van
Rood op 21 juli 2017 op 91-jarige leeftijd is
overleden.

Burgemeester Han ter Heegde van de Gemeente
Gooise Meren reikte de waarderingsspeld uit aan Sasha van Rood.

Jon van Rood was immunoloog en bij het Leids
Universitair Medisch Centrum, maar hij genoot
vooral bekendheid als oprichter van Eurotransplant.
Bovenstaande foto is ontleend aan Wikipedia.

Eurotransplant

Vrijwilligers gevraagd

De stichting Eurotransplant is een serviceorganisatie voor de samenwerkende transplantatiecentra,
laboratoria en donorziekenhuizen binnen acht landen.

Voor onze activiteiten zijn wij afhankelijk van
vrijwilligers. Voor de organisatie van de TransplantErendag 2018 zoeken wij weer vrijwilligers,
maar ook voor andere activiteiten zoekt het bestuur nog versterking.

Eurotransplant zet zich in voor een optimaal gebruik van beschikbare donor organen door de best
mogelijke match te maken tussen donororgaan en
ontvanger. De toewijzing (allocatie) van organen
is gebaseerd op medische en ethische gronden.

Je kunt je altijd wenden tot onze voorzitter, Hayo
Patrick Angerman, hayo@donormonument.nl of
Stef Stienstra, stef@donorrmonument.nl.

Wilt u ons financieel steunen?
Wij hebben geen vaste inkomsten, dus uw donatie – hoe klein ook – is van harte welkom. Maak uw bijdrage over op
onze rekening bij de Rabobank, IBAN: NL26 RABO 0136 4836 31.
Testamentair kunt u ook aan ons denken. Over door ons ontvangen schenkingen, erfstellingen en legaten zijn wij
geen erf– en schenkbelasting verschuldigd. Wij zijn een ANBI erkende stichting die geregistreerd staat onder nummer 8224.27.345.

