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‘Onze site is werkelijkheid’

Bestuursvergaderingen
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over de ziekte. “Maar het persoonlijke en emotionele aspect is minstens zo belangrijk”, aldus mede
beheerster Gonda Martens. “Dat mensen ervaringen uitwisselen en hun ei kwijt kunnen.”
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‘Er moet nú iets gebeuren’

Afzien voor de AVN

De jongste bijeenkomst van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland was er een met emoties, maar ook met daadkracht.

Aan het eind van dit jaar loopt Roermondenaar Rob van Well de legendarische marathon van New York om geld bijeen

Secretaris en oud-voorzitter Leon Widdershoven: “De asbestsaneringswet is om financiële redenen stopgezet, waardoor

te krijgen voor Asbestslachtoffers Vereniging Nederland. “Dit is mijn manier om wat terug te doen.”

we terug bij af zijn. Het is schandalig, maar we zullen ons er niet bij neerleggen.”
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Na de onderbreking nam Sebastiaan Boink het woord
om te vertellen over zijn plan om met de Dam tot Damloop
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Wilt u als eerste op de hoogte zijn

Rob van Well

van nieuws, volg ons dan!

De marathon van New York vindt plaats op zondag 3 november. Wilt u Rob een (financieel) steuntje
in de rug geven? Ga dan naar www.doneeractie.nl/marathon-voor-asbestslachtoffers/-36728

