
ME TO YOU
Ondernemers twijfelen er niet aan : hun personeel is de belangrijkste asset 
van het bedrijf.

En allemaal worden we wel eens geconfronteerd met de 
onmeedogenloosheid waarmee ziektes toeslaan bij medewerkers en hun 
geliefden. Op de micro-wereld van de werkvloer leeft iedereen mee met de 
zorgen die een collega overvallen. Medemenselijkheid en inleving gaan dan 
voor op economische wetmatigheden. De omgeving voelt zich daarbij veelal 
machteloos, maar er ontstaat ook dikwijls de behoefte om solidariteit te 
tonen.

Bij veel ondernemers is maatschappelijk verantwoord ondernemen 
ingeschreven in de bedrijfsdoelstellingen. Deze bedrijven willen ook een 
bijdrage leveren voor de ontplooiing en ontwikkeling van de samenleving. Bij maatschappelijk engagement 
bekleedt het relationele vaak een belangrijke plaats. Het hemd is immers nader dan de rok : men wil graag 
projecten steunen die bij de medewerkers sympathie krijgen en die voldoende dicht bij de eigen leefwereld staan.

Met de Stichting ME TO YOU is door wijlen mijn zus Els Maes en haar man Philippe Vindevogel een professioneel 
project opgestart dat voldoet aan bovenstaande verzuchtingen. De strijd tegen leukemie wordt er aangepakt 
op een manier die dicht bij elk van ons staat : directe hulp aan patiënten om hun levenskwaliteit te verbeteren 
door aanvullende behandelingen zoals massage, lichamelijk contact en gesprek. Zo helpt men de patiënt aan de 
mentale energie om met optimisme de hoop levendig te houden op herstel.

En ook beloftevolle Belgische wetenschappelijke onderzoeksprojecten welke met financieringsmoeilijkheden 
kampen krijgen steun nadat ze door een wetenschappelijk adviescomité van experten werden gescreend.

In België worden er elk jaar 1300 nieuwe gevallen van leukemie opgetekend. De kans is bijgevolg groot dat de 
problematiek deel uitmaakt van de leefwereld van Uw medewerkers. Wat de Stichting ME TO YOU voor leukemie 
patiënten doet zal hen niet koud laten.

Ik roep ondernemers op om de werking van deze Stichting financieel te steunen om zo beloftevol Belgisch 
leukemie onderzoek en de mentaal ondersteunende behandelingen van leukemiepatiënten te ondersteunen. 
Deze steun zal ongetwijfeld de goedkeuring wegdragen van Uw personeel dat niet onberoerd kan blijven bij een 
problematiek die zo dicht bij elk van ons staat.
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