
Om even terug te gaan in de tijd:

Mila is geboren in Brussel, waar ze samen met haar papa en mama en twee
grote zussen woonde- Een opeenstapeliít van tegenslagen heeft ervoor

Klelne Mila zou eerst 8 chemokuren krijgen, met tussendoor allerlei
ondecoeken, scans en bloedtíansfusies. lnmiddels heeÍt Mila deze

behandelingen als een kleine dappere strider ondergaan. De operatie die

Bezorgd dat de papa en mama van Mila in een ÍiMncleel drama belandden in grussel. Het was

daardoor niet meeÍ haalbaarom voor het gezin te zoEen. Daarom moest de mama van Mila samen

met haar3 dochteís, noodgedwonten bij de opa en oma van Mila intrekken. Om de schulden van
hun horecazaak nog enigszins te kunnen betalen, is papa achtergebleven ln Brussel.

En toen werd Mile ziek...

Eind maart kregen de papa en mama van Milà te horen gekre8en dat hun

klelne melsie een neuroblastoom heeft. Een neuroblastoom i5 een voÍm
van kinderkankeÍ- Na een Íeekivan ondenoeken, werd duidelijk dat de

ziekte in haar hele lijÍje alhad toe8eslagen. Erwed dan ook diÍed een
behandelplan opgesteld om z,s,m. de strijd aàn te gaan met deze

verschrikkelijke ziekte.

I
volgde na de chemokuÍen isBelukkit ook goed gegaan.

Nu komt alleen een van de moeilUkste en zwaarste periodes er aan- Mila heeft nog een chemokuur

te gaan die ontzettend 2waar is. HieNooí moet zij lantere tiid In het Prinses Maxima Ziekenhui5
(LJtrecht) blliven, omdat eÍ veel kansop complicaties bestaat.

Papa en mama kunnen ook nu not steeds niet samen ziin om hun dappeÍe meisie samen te steunen.

Het is haftveÍscheuÍend om te zien dat zij dèze striid niet samen als gezin aan kunnen taan-

om Mila de steun te geven die ze nodig heeft,
heeft Hidde deze sponsoractie op8ezet. Hope,ík
kan hiermee wat financièle ademruimte komen,

zodat hetgezin weer even samen kan zrin. Het zou

zo ontletlend veel verschil ma ken voor dit gezin!

Daarom fietst Hidde op zaterdag 28 augustus

2021, sameh met een kleine Eroep, vanLrjt

Eindhoven naar het Prinses Maxima Ziekenhuis in

Ljtrecht. WÍ willen iedeÍeen die dit aangrijpt,
vragen om Mila te helpen..

SCAN ÍM E

Website van doneemctie ein-d r-meis 54540

Dit is MIla, het z.larige nichtie v.n Hldde.
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IMila heeft een neuroblastoom..
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