Baderie M&O Techniek schenkt
Frederique (9) vrijheid
WORMER – Frederique (9) heeft namens Baderie M&O Techniek een volledig nieuwe badkamer ontvangen.
Hierdoor kan zij, ondanks haar beperking, bijna zelfstandig haar dagelijkse bad-routine doen. M&O Techniek in
Wormer vierde vorig jaar haar 25 jarig jubileum en behaalde in dezelfde periode het certificaat Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO). Een mooie aangelegenheid om dit te vieren met een passende actie. Frederique
(9) kreeg daarom een volledig nieuwe badkamer t.w.v. 10.000 euro.

Een nieuwe badkamer ligt niet
voor iedereen binnen bereik,
maar is in sommige gevallen door
wijzigingen in de persoonlijke
situatie of gezinssamenstelling
wel zeer wenselijk. Baderie
M&O riep mensen in de regio
op om een persoon of gezin
voor te dragen voor een volledig
nieuwe badkamer. Frederique is
uiteindelijk uit alle inzendingen
gekozen als winnaar.

“Op dit bericht hebben wij veel
mooie, maar ook schrijnende
aanmeldingen gehad en
hierbij viel ons het verhaal
van Frederique het meest op”,
vertelt Nancy Korver van M&O
Techniek, die de hele jubileumen MVO-actie begeleidde. “Haar
moeder gaf haar dochter op voor
een nieuwe badkamer omdat zij
met haar dubbele beperking altijd
nog geholpen moest worden in
de badkamer en als meisje van
inmiddels negen ook wel (bijna)
zelfstandig haar dagelijkse
routine wil kunnen doen.”

ze zelfstandig kan douchen.
Ook is het voor haar spieren erg
belangrijk dat ze regelmatig in
bad kan liggen.

enorme inzet van onze mensen,
onderaannemers en leveranciers,
hadden we dit project niet kunnen
verwezenlijken.”

“Samen met de ouders hebben
wij een ontwerp gemaakt dat niet
alleen prachtig is, maar waarin
Frederique inmiddels alles bijna
zelfstandig kan doen. Zonder de

Meer informatie over installatiebedrijf M&O Techniek is te vinden
op de website: mo-techniek.nl.
Het bedrijf bevindt zich op
Eenhoornweg 7 in Wormer.

Fréderique heeft het
spinocerebellair syndroom.
Hoe dit is ontstaan is niet
bekend, maar hierdoor heeft
zij lichamelijke en visuele
beperkingen. Daarom is een
veilige badkamer nodig waarin

Foto's links: de badkamer
voor de verbouwing.
Foto's boven en rechts:
de nieuwe veilige en
comfortabele badkamer.

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door de volgende onderaannemers en leveranciers:

Baderie M&O Techniek Eendrachtstraat 25, Wormer
Meer informatie over Baderie M&O Techniek vindt u op mo-techniek.nl

