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Make-A-Wish overraskelse.
Under julemessen i hallen fik vores datter Maja Skov sig noget af en overraskelse.
Inge og Birthe som er frivillige fra Make-A-Wish / Ønskefonden
var mødt frem for at overraske samt overrække Maja et af
hendes ønsker. Ønsket som blev opfyldt var en badeferie til
Grækenland for hele familien.
Make-A-Wish opfylder ønsker for børn mellem 3 og 18 år med
livstruende sygdomme.
De gør det for at give dem og deres familie håb, glæde og styrke.
De er afhængig af bidrag fra foreninger, private, klubber m.fl.
Maja har været igennem et længere sygdomsforløb. For et år
siden fik hun først konstateret børne gigt og få måneder derefter
HLH (Hæmofagocytisk lymfohistiocytose).
Maja med bevis fra Make-A-Wish
HLH er ikke en kræftsygdom, men på nogle måder ligner den
kræft og behandles bl.a. med cytostatika (kemoterapi) Kort
fortalt er det en overreaktion af immunsystemet og den er sjælden (rammer ca. 1-2 personer
årligt)

I Maja's tilfælde har sygdommen ikke været nem at behandle og det har krævet mange
indlæggelser/behandlinger, nedture over de sidste 9 måneder.
Maja var lige startet på efterskole da hun blev syg og måtte efter ca. 6 måneder droppe ud.
Efterskolen blev skiftet ud med en stue på børnecancer afdelingen i Skejby med udsigt til
kemobehandlinger og alt hvad det medfører af trælse bivirkninger.
At være 16 år og alvorligt syg er ikke nemt. Savnet til den helt almindelige hverdag med venner,
skole og familie har været kæmpe stort.
Maja er i dag fortsat i behandling, men med hjælp fra lægerne i udlandet samt dygtige og helt
fantastiske læger i Skejby ser det langt om længe ud til at de har knækket koden og håbet vendt
tilbage.
Det var en sygeplejerske som gjorde os opmærksom på fonden Make-A-Wish.
Vi udfyldte en ansøgning og fik efter ca. 4 uger beskeden om at Maja var godkendt.
Efterfølgende fik vi besøg af de sødeste frivillige Inge og Birthe. Maja skulle give dem 3 ønsker
hvoraf et ville blive opfyldt.
Det var en meget rørt, glad og overrasket Maja der vendte hjem fra julemessen søndag 😃
Som familie er vi meget taknemlig. Stor tak til Make-A-Wish.

SdrFelding.dk siger tak til Gitte for indlæg og ønsker held og lykke til dig Maja.

