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Teken van leven - mei 2020 

 

Update over Jared 
 
 
Tijd voor een update over de gezondheid van Jared. 
Een maand geleden hebben we geschreven dat Jared een ongeluk heeft gehad en 
geopereerd is in het ziekenhuis. Inmiddels heeft hij nog een operatie ondergaan, de eerste 
was aan zijn rug, de tweede aan zijn schedel. 
Dat betekent dat zijn herstel nog langer op zich laat wachten, en tegelijk betekent het dat de 
kosten opgelopen zijn. Hij is verzekerd voor ziektekosten, maar bijzondere kosten als 
operaties en opnames op de intensive care vallen daar niet onder. 
Twee operaties en twee keer op de I.C. betekent dan ook 
een financiële aderlating (om in medische termen te blijven). 
Ondertussen is ongeveer de helft van wat (waarschijnlijk) 
nodig is binnen. 
Omdat er al meer betaald moest worden, is het verstrekken 
van medicijnen stopgezet. Zo werkt dat in Kenia. Inmiddels 
is betaald wat nu betaald moest worden. Gelukkig konden 
we als Together for Life het geld van iemand lenen. Maar dat 
moet wel terugbetaald. 
 
Jared gaat langzaam vooruit, al is hij nog helemaal van zorg 
afhankelijk. Ook laat zijn geheugen hem vaak in de steek, veel herinneringen is hij kwijt, en 
het is nog niet duidelijk of dat tijdelijk is… 
Voor zijn vrouw is het ook moeilijk. Niet alleen wat betreft zijn gezondheid, maar ze is ook 
niet in staat hem vaak te bezoeken. Het ziekenhuis ligt honderden kilometers van hun 
woonplaats, en openbaar vervoer ligt vrijwel stil. Ze moet per taxi, wat elke keer zo’n 100 
euro kost. Voor Nederlandse begrippen niet veel voor zo’n taxirit, maar voor daar is het een 
vermogen.  Daarbij staat door de ziekte van Jared hun inkomen ook vrijwel stil, en voor 
hoelang??? 
 
We zijn blij dat je met hen meeleeft (anders zou je dit niet lezen). Wil je ook voor hen bidden. 
En als je nog niet gegeven hebt, zou je dat alsnog willen doen?  
Voel je vrij om deze Teken van Leven door te sturen naar anderen! 
 
Een vriendelijke groet van  
 
Tonnis Groenveld, 
 
voorzitter Together for Life.  
 

Jared in betere tijden 


