Lezers schenken royaal

Shabnam (3) kan op reis
Shabnam heeft haar koffertje al klaarstaan voor haar
reis naar Boston. Achter haar: moeder Maria en vader
Jamshid.
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SCHIEDAM
De doodzieke Shabnam Ghaderi (3) kan naar Amerika voor een levensreddende bestralingstherapie. Lezers
reageerden massaal op de noodkreet van haar ouders, gisteren in deze krant. Gisteravond was ruim 15.000
euro binnen voor haar reis.
CHARLOTTE VAN GENDEREN
De ouders van de Schiedamse Shabnam Ghaderi (3) zijn diep geraakt. Dankzij de giften van tientallen lezers
van deze krant kan hun doodzieke dochter naar Amerika voor een mogelijk levensreddende
bestralingstherapie. ,,Ik kom woorden tekort,'' zegt Maria Ghaderi. ,,Ik ben zo dankbaar. Ik weet niet hoe ik al
die mensen kan bedanken.'' Haar man Jamshid: ,,Nederlanders zijn goede mensen. Zonder dit geld zou
Shabnam zeker zijn gestorven. Nu hebben we weer hoop.''
Inmiddels zijn de volledige reis- en verblijfskosten van moeder en dochter naar het Massachusetts General
Hospital in Boston binnen. Gisteravond stond de teller op ruim 15.000 euro. Eén particulier liet 's ochtends al
weten voor 10.000 euro garant te staan. Tientallen lezers stortten bedragen variërend van 100 tot 3000 euro
op het rekeningnummer van de Diakonie Protestantse Gemeente in Schiedam. De Schiedamse bouwmarkt
Bouwmaat zamelde een nog onbekend bedrag in onder haar klanten. Op sociale netwerksite Facebook riep
de stichting Lopen doet Hopen zo veel mogelijk mensen op geld te geven. Mocht er straks geld 'te veel zijn',
dan bekijkt maatschappelijk werker Bob de Raadt van het Erasmus MC samen met de gevers wat daarmee
gebeurt.
Gisteren nog vertelden Maria en Jamshid, die in 2003 vanuit Afghanistan naar Nederland vluchtten, geen geld
te hebben voor de noodzakelijke. 10.000 à 15.000 euro kostende reis naar Amerika. Hun dochter lijdt aan een
zeldzame vorm van botkanker aan haar ruggenwervel en alleen in Boston kan ze worden bestraald zonder
haar vitale organen te verliezen. Verzekeraar DSW dekt de 200.000 euro kostende therapie, maar de reis- en
verblijfskosten niet. De ouders hadden hun auto al voor 2000 euro verkocht. Meer konden ze niet missen.
,,We vertrekken zo snel mogelijk,'' zegt Maria Ghaderi. ,,Maandag neemt Shabnams behandelend arts
contact op met Boston. Niet te bevatten dat het zo snel is gegaan.'' Shabnam zal acht weken lang elke dag
worden bestraald, een zogeheten protontherapie. Maria kan waarschijnlijk terecht in een soort 'Ronald
McDonaldhuis'.
'Overweldigend'
Bob de Raadt noemt de reacties 'overweldigend'. ,,De solidariteit die hieruit spreekt is fantastisch. In één klap
heeft de familie een sociaal vangnet. Dit geeft ouders een enorme steun in de rug.''
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'Ik weet niet hoe ik al deze mensen moet bedanken'
Maria Ghaderi,,
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