Cystisk Fibrose Foreningens ’Gode dage’ legater

NIKOLINE MODTOG ET LEGAT TIL ET
SOMMERHUSOPHOLD OG EN NY UDSIGT
Jeg hedder Nikoline, har cystisk fibrose og er 20 år gammel. Det meste
af mit liv har været næsten normalt. Jeg har gået i folkeskole og danset
ballet i 11 år. Udover den daglige behandling har min hverdag næsten
lignet mine kammeraters indtil for 3 år siden, hvor jeg blev meldt ud af
min efterskole på grund af sygdommen. Jeg havde tabt mig meget, min
lungefunktion var faldet drastisk og i det hele taget, var jeg i rigtig dårlig
trivsel. Da jeg endelig nåede op på en BMI på 15 kunne jeg komme på
venteliste til lungetransplantation. Der har jeg nu stået i over 2 år og
venter stadig.
Jeg er førtidspensionist og får meget af min tid til at gå til kontrol på Skejby og den daglige
behandling. Der udover har jeg nogle fantastiske veninder, som er rigtig søde til, at besøge mig. Jeg
bruger ilt hele døgnet og når vi er ude foregår det i kørestol, da mine lunger ikke har kapacitet til at gå
særlig langt. Jeg kan, eller må ikke, forlade landet, fordi jeg skal være klar, hvis de ringer fra
Rigshospitalet og har nye lunger til mig, så jeg kan blive transplanteret.
Derfor har det været skønt for mig med et sommerhus ophold og en ny "udsigt". Så tak for "Gode
Dage”.
Mange hilsner
Nikoline
Om 'Gode Dage' legaterne
Takket være donationer fra fonde og private har Cystisk Fibrose Foreningen i 2015 uddelt ’Gode dage’
legater for i alt ca. 85.000 kr. fordelt på 18 personer. Vi uddeler ’Gode dage’ legater igen i 2016. ’Gode
dage’ legaterne gives til en selvvalgt positiv oplevelse til børn og voksne med cystisk fibrose evt. med
familie. For at kunne søge et legat skal man være medlem af foreningen og have, eller have haft, en
svær sygdomsperiode eller man har ikke kunnet deltage i foreningens andre medlemstilbud. Legaterne
tildeles af foreningens legatudvalg i samarbejde med Cystisk Fibrose Centrene.
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