Het afgelopen jaar is een zwaar jaar geweest en de komende jaren zullen ook zwaar
blijven. Het is al weer een jaar geleden dat Julian is overleden. Waar blijft die tijd!! het
is nog als de dag van gisteren.
Dit Slijt niet en dit verwaterd ook niet en het gemis dat blijft altijd.
We zullen het een plekje moeten geven ook al is dat niet makkelijk.
Wat ons heel veel sterkt is de steun die wij het afgelopen jaar hebben gekregen van de
ouders maar ook niet te vergeten de kinderen van school.
Het was overweldigend!!
Jan en Margaretha en Charina maar ook wij als familie willen dan ook iedereen
bedanken voor de steun die wij in deze periode van jullie hebben gekregen.
De kinderen!!
Kinderen die op woensdagmiddag tijdens Julian zijn ziekte bij Julian kwamen spelen en
Julian zijn huiswerk iedere keer kwamen brengen en weer ophalen.
Ook na het overlijden van Julian zijn er kinderen trouw op woensdag middag blijven
komen. Super cool van jullie!!!! en jullie zijn nog steeds van harte welkom.
Het is geweldig wat jullie allemaal hebben gemaakt
Een groot papier met daarop allemaal kraanvogels met hele lieve en mooie teksten er
op.
Een mooi rood hart met allemaal foto`s er op.
Zelfs op het kamp in Schiermonnikoog!! waar de kinderen een heel groot hart in het
zand hebben gemaakt met Julian zijn naam erin.
En zelfs met kerst en Julian zijn verjaardag 31 augustus hebben Jan en Margaretha heel
veel kaarten en bloemen gekregen.
Ook vorige week 9 July de dag dat Julian is overleden hebben mijn zus en zwager heel
veel kaarten en bloemen gekregen en een heel mooi papier met allemaal zelf
gemaakte vlinders.
Alles staat op Julian zijn slaap kamer en heeft allemaal een heel mooi plekje.
En dan de school van Julian !! Wat hebben jullie een hoop georganiseerd voor julians
Stichting !!! Schaatsen, kerstmarkt, kniepertjes en vorige week nog de markt op het
schoolplein.
Wij als stichting zijn er bijzonder trots op dat jullie dit allemaal organiseren.

Wat willen wij bereiken als stichting. Wij willen ons met de stichting richten op
onderzoek naar hersentumoren bij kinderen. Wij als stichting willen dan ook veel geld
inzamelen voor deze kinderen .
Om te zorgen dat deze kinderen tijdens deze vreselijke ziekte nog een zo goed
mogelijk leven kunnen lijden en zorg te dragen dat ze met het geld wat wij doneren
nog betere onderzoeken kunnen doen, om dan deze kinderen een langer en beter
leven te kunnen geven en uiteindelijke de hoop om deze kinderen te kunnen genezen .
Het geld van de stichting doneren wij dan ook rechtstreeks aan een specifiek
hersentumoronderzoek, gericht op kinderen. Daarom is ook elke € 5.00 wat er binnen
komt heel belangrijk voor deze zieke kinderen.
Wij willen dan nogmaals alle ouders en kinderen en natuurlijk de school heel hartelijk
bedanken voor alle steun , bloemen, kaarten,tekeningen en alle donaties.
Ook willen wij alle kinderen die nu van school af gaan heel veel succes en plezier
wensen op jullie nieuwe school.

