
Donation til 
kræftsyge børn  

Ved en højtidlighed på Hospital General 
Univertitari d’Alacant d. 11. september 
2015 overrakte Amistads formand, Inge 
Bergin og kasserer, Helene Faber 6 drop-
stativer og 2 stk. 3-hjulede cykler med 
påmonterede dropstativer til børne-
cancerafdelingen. 
  
Forud for overrækkelsen var gået mange 
overvejelser og meget arbejde med at 
finde den rigtige løsning. Helene Faber 
havde hørt om Idéen i Danmark, hvorefter 
hun kontaktede noget af hendes mands 
familie, der er overlæge på børnecancer- 
afdelingen på et dansk hospital. Her be-
nytter de dropstativer udviklet af én af 
patienternes fædre. Dropstativerne er 
skruet fast på en bundplade, hvorpå 
børnene kan lade sig skubbe rundt på 
afdelingen eller selv køre rundt, mens de 
får drop. Børnene behøver således ikke 
længere være sengeliggende, mens de får 
drop. 
  
Efter fremsendelse fra Danmark af billed-
dokumentation kunne arbejdet fortsætte 
med at udvikle idéen her i Spanien. Først 
kontaktede vi Hospital Torrevieja for at 
tale med lederen af børnecancerafde-
lingen. Det viste sig imidlertid, at alle 
børnecancerpatienter  i Alicanteprovinsen 
behandles på sygehuset i Alicante. Da vi 
på et møde inden sommerferien forelagde 
idéen for ledelsen af børnecancerafde-
lingen, blev de fyr og flamme for denne 
idé og ønskede uden betænkning leveret 6 
dropstativer tilligemed 2 stk. 3-hjulede 
cykler til børn i forskellige aldre.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Skandinavisk Smide  
donerede halvdelen 
 
Derefter kontaktede vi Skandinavisk 
Smide, der gerne ville være behjælpelig 
med af producere dropstativerne. Da vi i 
begyndelsen af september afhentede 
stativerne, berettede lederen af Skandi-
navisk Smide, at han havde valgt kun at 
beregne sig halv pris for stativerne, idet 
han syntes at idéen var så god, at han 
havde besluttet selv at donere halvdelen 
af beløbet til hospitalet. 
  
Ved overrækkelsen af dropstativerne  d. 
11. september deltog hospitalets direktør, 
Miguel Angel Fernández Molina samt 
mange af de ansatte på børnecanceraf-
delingen. Som nævnt blev hospitalet 
meget glade for denne donation, idet de 
cancersyge børn nu ikke længere behøver 
at være sengeliggende, når de får drop, 
men kan bevæge sig rundt på afdelingen 
og dermed også deltage i den løbende 
skoleundervisning på cancerafdelingen 
uden afbrydelser. 
  
Søster Helene Faber informerede 
 

 


