
Støtte til medarbejdere ved uforudsete og uventede ulykkelige hændelser, 
ved sygdom, handicaps og ufrivillig barnløshed



SPECIALCYKEL TIL KARLA
Epilepsi

Karla lider af svær epilepsi med balanceproblemer og 
kan derfor ikke køre på en almindelig tohjulet cykel. 
Derfor søgte familien Medarbejderfonden om støtte 
til en trehjulet elektrisk handicapcykel.

Hendes far, som arbejder i VKR Gruppen, skriver: 
”Stor tak for jeres bidrag til Karlas nye cykel. Vi fik 
den leveret i går eftermiddags og vi troede at hun 
blot skulle have en prøvetur for at se, om størrelsen 
passede. Hun var så heldig, at det var hendes cykel. 
Cykelmekanikeren lavede nogle små justeringer på 
sadel og styr og så var Karla klar til at køre afsted. 

Hun er så glad for den! Glæden ved at cykle afsted 
her til morgen var nok på højde med hendes 
allerførste skoledag.”



ZOSIA HAR FÅET HJÆLP TIL BEHANDLING 
Øjensygdom

Polske Zosia var blot tre år gammel, da hendes forældre måtte 
erkende, at hendes syn ikke var, som det skulle være. Mange 
undersøgelser og operationer måtte til for at undgå, at 
øjensygdommen skulle udvikle sig til et totalt synstab. 
Fremover vil Zosia også få brug for særlige kontaktlinser, flere 
sæt briller og fortsatte undersøgelser.

Hendes far, Rafał Izydorek, som arbejder hos NB Polska, 
benyttede muligheden for at søge Medarbejderfonden om støtte 
til nogle af de mange udgifter: ”Jeg kan ikke beskrive min 
glæde, da jeg modtog besked om bevillingen fra 
Medarbejderfonden. Situationen var vanskelig for os, men med 
ét så alt lysere ud, og jeg må indrømme, at min kone og jeg 
græd af glæde”.

”Det er vores håb, at vores datter kommer til at se normalt. De 
specialister, som tager sig af hende, bliver ved med at fortælle 
os, at øjenforskning er et område, hvor udviklingen går stærkt 
og resultaterne er gode, så vi håber, at der findes ny 
behandling til Zosia”, siger Rafał Izydorek.



VELOVERSTÅET 
NYREOPERATION HAR HJULPET KITTI
Nyresygdom

Som seksårig var Kitti Veiczers højre nyrefunktion helt nede på 
6%, så operation var nødvendig for at fjerne den dårlige nyre og 
undgå, at den påvirkede den venstre nyre negativt. En fire timer 
lang operation gik godt, men ugerne efter var rigtig hårde for 
Kitti, hendes søster og forældrene, som skiftedes til at være 
sammen med hende døgnet rundt. Kitti kan fint leve med kun én 
nyre, men hun og familien skal fremover altid være opmærksom 
på, hvordan hun har det. 

”Det er skønt at have operationen bag os, så vi kan have helt 
almindelige hverdagsrutiner med arbejde, skole og børnehave”, 
siger Kittis far, Péter Veiczer, som har arbejdet hos VELUX  
Magyarország LKR Kft. i mere end 10 år. 

”Vi havde en del udgifter i forbindelse med hospitalsundersøgel-
ser mv., så vi er meget glade for, at virksomheden er en del af en 
firmagruppe, som kan hjælpe medarbejdere og deres familier –
det er faktisk ret unikt!”, afslutter Péter Veiczer. Pengene fra 
Medarbejderfonden blev brugt til et sterilt værelse til Kitti, så hun 
havde de bedste betingelser for at komme sig oven på 
nyreoperationen.



ULYKKELIG HÆNDELSE - POLEN
Øjensygdom

Prøv at lukke det ene øje og gør følgende: tegn et hjerte på et 
stykke papir, og klip det ud bagefter. Ikke så let, vel? Det er 
virkeligheden for Joachim Mogielka.

Da Joachim var et år gammel, opdagede hans forældre, at der 
var noget galt med hans ene øjne. Det viste sig at være en 
sjælden kræftform (Retinoblastom), og han kom hurtigt på 
hospitalet i Gdansk. Efter et par måneder uden fremskridt valgte 
familien at få Joachim opereret i Tyskland takket være økonomisk 
hjælp fra venner og familie.

Øjet blev fjernet - efterfulgt af fem ugers strålebehandling. Kort 
efter fik Joachim det bedre, og han har lært at læse og navigere 
med det raske øje. Efter nogle år fik han desværre grå stær, som 
forstyrrede hans synssans, og han fik sværere ved at læse, 
hvilket han holder meget af.

Joachims far arbejder hos DOVISTA Polska, og han ansøgte 
Medarbejderfonden om et specielt forstørrelsesglas til 
computeren, så Joachim kan læse e-bøger og spille Minecraft, 
som han elsker! 



PROFESSIONEL SKOVHUGGER I 25 ÅR
Ulykke

Efter en ødelæggende storm sidste sommer, som efterlod 
skovene i Gniezno-området i Polen som et mikadospil, var han 
og en ny kollega ude for at rydde vejene. Kollegaen kom i 
problemer med en stor træstamme, så Leszek besluttede at 
hjælpe ham. Desværre er naturen ikke altid forudsigelig, så 
spændingen i træet skabte en dominoeffekt, og en anden 
stamme faldt ned over hans underben og gjorde stor skade på 
knogler og muskler.

Der er gået et halvt år med operationer og genoptræning, 
men Leszeks ben er desværre stadig ikke helet. Og prognosen 
er, at der nok går yderligere et halvt år, før han er rigtigt på 
benene igen. Trods den svære tid er familien positiv og ser 
med friske øjne på hver ny dag. 

Den økonomiske håndsrækning fra Medarbejderfonden er gået 
til konsultation hos privatlæge, medicin og et apparat, der 
fremmer heling af knoglerne.



HJEMMETRÆNING GIVER RESULTATER 
Medfødt lidelse

”Bis” og et medfølgende håndtegn. Olivia er sulten. Selvom hun er 6 år, har 
hun vanskeligt ved at udtrykke sig som sine jævnaldrende. Hun lider nemlig af 
en meget sjælden sygdom, som gør, at hun udvikler sig meget langsomt 
(sprogligt, motorisk og kognitivt). 50 ord har hun lært nu (børn på hendes 
alder har i gennemsnit et ordforråd på 5.000-10.000 ord). Derfor ved hendes 
familie, at ”bis” og et bestemt håndtegn betyder: mad.

Charlotte Lombard, som til daglig arbejder hos VELUX A/S i Kolding, tog orlov 
sidste sommer for at fokusere 100% på hjemmetræning og familieliv. Hun 
trænede intensivt med Olivia i løbet af dagen for at give hendes udvikling et 
boost i den rigtige retning – og så var der tid til familien, når storesøster Astrid 
kom hjem fra skole og far fra arbejde. Hele familien bakkede op om projektet, 
selvom det betød, at Charlotte brugte størstedelen af sin tid og opmærksomhed 
på at hjælpe Olivia. I dag har Olivia gjort fremskridt på flere områder:  Hendes 
syn, motorik og balance er blevet bedre og hendes sprog har udviklet sig, så 
familien nu er i stand til at føre korte samtaler – og hun glæder sig til at 
begynde i skole efter sommerferien.

Bevillingen fra Medarbejderfonden er gået til konsultation og et skræddersyet 
træningsprogram til Olivia og ikke mindst en forlænget weekendtur, hvor 
familien var sammen og hyggede sig: I efteråret tog de til Disneyland Paris –
noget som Olivias storesøster Astrid længe havde drømt om.



MANGE LIDER AF ANGST
Psykisk sygdom

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO lider 1 af 13 
personer af angst. 

Det erfarede Xuxin Pang, VELUX (CHINA) CO., LTD, da han 
pludselig blev bange for at tage bussen til arbejde. Han var 
utryg ved at være sammen med fremmede mennesker, og det 
lagde et stort pres på hans familie. Især hans kone, som måtte 
tage fri fra sit arbejde for at ledsage ham til dagligdags 
gøremål såsom at handle og følge ham til træning og andre 
aftaler.

Xuxin Pang er kommet på fode igen efter godt et år med 
jævnlige behandlinger på et hospital i Beijing, som ligger små 
100 km fra familiens hjem. Uden støtte fra Medarbejderfonden 
havde det ikke kunnet lade sig gøre, og han og hans familie er 
meget taknemlige for den hjælp, de har fået.



DRØMME FOR FREMTIDEN
Arvelig sygdom

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.



HÅNDSRÆKNING GIVER TRYGHED
Hjernetumor

Siden 2001, har Maciej Kaniasty arbejdet som formand og 
operatør i Hardware-produktionen 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 TIL MEDARBEJDERFONDEN
Kræftsygdom

”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”.

Sara Bond



TAK FRA SILKE OG HENDES FAMILIE
Alvorlig sygdom

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
Ufrivillig barnløshed

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.



LIVET LEVES FULDT UD!
Kronisk 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
Ganespalte

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 tandlæge-
behandling 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.



GENVUNDEN MOBILITET TIL JUDITH
Kronisk sygdom

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 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
Kronisk sygdom

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
For tidlig fødsel

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.



BAG ENHVER KRÆFTPATIENT 
STÅR EN PÅRØRENDE
Kræftsygdom

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 HÅRD START
Handicap

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 produktions-
medarbejder hos DOVISTA Polska, er lykkelig for 
Medarbejderfondens støtte.



TERAPICYKEL
Handicaps

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
Kronisk lidelse

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 hæve-sænke-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 
Medfødt lidelse

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.



TREHJULET TANDEMCYKEL
Medfødt lidelse

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 
Uventet ulykkelig hændelse

Jordskælvet blev målt til 8,8 på richterskalaen. Det er formentligt 
det kraftigste jordskælv i verden siden jordskælvet, der udløste 
tsunamien i Sydøstasien i december 2004. I februar 2010 skete 
jordskælvet 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 fik 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. 



STYRKETRÆNING EN NØDVENDIGHED 
Ulykke med alvorlige konsekvenser

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.



TVILLINGER KOMMET TIL VERDEN
Ufrivillig barnløshed

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.
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