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Actie oud ijzer voor Sparrow groot succes
OLDEKERK
Om medische zorg bereik-Om medische zorg bereik-
baar te maken voor bewoners
van krottenwijk Lazareto in
de Filipijnen zamelt stichting
Sparrow uit Oldekerk oud
ijzer in.
In Oldekerk/ Niekerk en
omstreken werd de afgelopen
weken huis aan huis een
folder verspreid om aan de
actie bekendheid te geven.
Binnen drie weken zat de
eerste bak volledig vol met
oud ijzer. De opbrengst van
de oud ijzer bak wordt ge-
bruikt voor het Medisch
Fonds van stichting Sparrow.
Zo leverde het ingeleverde
ijzer een medische behande-
ling op voor Diane. Diane viel

toen zij vijf jaar was van haar
stoel. Een ongeluk dat elk
kind kan overkomen.
Invaliditeit
Diane kwam vervelend te-
recht en brak haar arm. Als
zij in Nederland gewoond
had zou zij naar het zieken-
huis gegaan zijn om de nodi-
ge medische zorg te ontvan-

gen en zou haar val geen
verdere gevolgen voor haar
gehad hebben. Maar Diane
woont in Lazareto, een krot-
tenwijk in de Filipijnen. Haar
ouders hebben geen geld om
naar een dokter te gaan en
het uitzicht voor Diane was
blijvende invaliditeit.
Een week na haar val kwa-

men medewerkers van stich-
ting Sparrow Diane tegen.
Haar arm was gezwollen en
erg pijnlijk. Ze brachten haar
naar een dokter waar zij
alsnog gips kreeg en pijnstil-
lers. Nu kan Diane weer
spelen net als elk ander kind
in Nederland dat een arm
gebroken heeft. De behande-
ling heeft nog geen 100 euro
gekost en werd bekostigd
met de oud ijzerbak in Olde-
kerk. Voor Diane is oud ijzer
toekomstbepalend geweest.
Nog het hele jaar kan oud
ijzer naar de oud ijzerbak van
stichting Sparrow op de Kuze-
merweg 24 in Oldekerk op
het erf van Maatschap Renke-
ma.
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