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AED maakt een
levensgroot
verschil

Intens verdrietig laten wij
weten dat wij plotseling
afscheid hebben moeten
nemen van onze allerliefste
man, fantastische vader
en opa.
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Arcen, 10 april 1961
† Steyl, 27 juni 2022

Inez
Kinderen en kleinkinderen
Het afscheid vindt
in besloten kring plaats.

Steun de collecte in augustus en september

om AED’s op Steyl minimaal 10 jaar te behouden
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Een hartaanval tijdens een wandeling
door zijn geliefde kloosterdorp Steyl
werd hem fataal. Een heel bijzonder,
uniek en prachtig mens is er niet meer.
Wij zijn ontzettend dankbaar voor
alles wat hij ons heeft gegeven.

Steyl houdt collecte om AED’s voor
minstens 10 jaar te behouden
Inwoners van Steyl gaan zelf collecteren om de AED’s in hun kloosterdorp voor minstens
10 jaar te behouden. Maandagavond 29 augustus om 17.30 uur start de collecte met
een bijeenkomst op het schoolplein van basisschool De Schalm. Opvallend is dat de
kenmerkende collectebussen zijn vervangen door kleurrijke, omgebouwde schoendozen
met een QR-code. De schoendozen zijn versierd door leerlingen van De Schalm, de
‘blauwe zusters’ van Steyl hebben de dozen dichtgeplakt en verstevigd. Mensen kunnen
via de QR-code digitaal betalen, al bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om via de
gleuf in de schoendozen contant te doneren.

Lux Verheijen (leerling
van de Schalm), Josephine
Houben en zuster Avalina
tonen de schoendozen.
Foto: Lé Giesen.

Het initiatief van de collecte is afkomstig van
Josephine Houben, betrokken inwoonster van
Steyl en voormalig voorzitter van de Wijkraad.
Toen zij in de Wijkkrant de noodkreet van het
bestuur zag om de AED’s voor Steyl te behouden,
kwam ze meteen in actie. “Ik las dat er niet
genoeg geld is om alle AED’s in Steyl voor de
toekomst te behouden en om nog één AED aan
te schaffen, zodat we écht een dekkend netwerk
in Steyl hebben.”
Josephine Houben mobiliseerde inwoners
van Steyl om in hun straat te gaan collecteren.
Leerlingen van De Schalm maakten kleurrijke

schoendozen als collectebus, de zusters van Steyl
zorgden ervoor dat de dozen zijn verstevigd.
“Zo is de collecte een project geworden van en
voor Steyl. Ik vind dit een mooi voorbeeld van
burgerparticipatie. Dat vond de gemeente Venlo
ook, want we hebben ondersteuning gekregen
om een campagne op te zetten en de collecte te
houden.”
De collecte moet zo’n 10.000 euro opleveren.
Daarmee kan Steyl het onderhoud, de keuring en
de mogelijke vervanging van AED’s de komende
10 jaar financieel borgen.

