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Bocholtz, 6 mei 2012 
 
 
 
Wens ’fiets’ voor zieke Maud  
Auwe Kino Serious Request zamelt ruim € 1.000 euro in voor ‘Hatz vuur Kinger’ 
 
door Mariëlle Houben 
 
Blij en totaal verrast was Maud Schokker (12) uit Bocholtz, met de nieuwe droomfiets, uitgereikt 
door de stichting ‘Hatz vuur Kinger’. Een grote wens is voor de zieke groep 8 leerling in vervulling 
gegaan. Vanaf haar geboorte heeft Maud de zeldzame ongeneeslijke ziekte lymfoedeem. Deze 
ziekte komt bij minder dan honderd kinderen in Nederland voor. Doordat de linkse lymfeklieren 
niet werken is ze gevoelig voor infecties. Een splinter of een muggenbeet kan al genoeg zijn. Eén 
keer per jaar ligt de twaalfjarige Maud met een bloedvergiftiging in het ziekenhuis.  
 
Binnenkort verlaat Maud de basisschool in Bocholtz om de overstap te maken naar Havo/Atheneum 
aan het Sophianum in Gulpen. “Door mijn ziekte ben ik soms beperkt en heb ik te weinig conditie 
om op een normale fiets naar school te kunnen gaan. Deze hypermoderne accu-fiets heeft het 
vermogen om mij met 25 km./uur de Nijswillerberg omhoog te brengen. Ik kan nu met mijn 
vriendinnen naar school fietsen en hoef niet alleen met de bus te reizen” straalt de gelukkige Maud. 
Samen met vriendinnen kunnen meedoen aan dagelijkse activiteiten. Dat is de grootste ‘sociale’ 
winst van deze wensvervulling. 
 
De hartenwens is uitgereikt op zaterdag 5 mei jl. tijdens de drukbezochte Auwe Kino Serious 
Request avond. Deze benefietavond in Café d’r Auwe Kino met o.a. optredens van ‘Hatz vuur 
Kinger’ ambassadrice Marleen Mols en soliste Anne Weijers. Bij het DJ-duo Math en Mark Koll 
zijn non-stop verzoeknummers aangevraagd voor het goede doel. Café-eigenaren Ramon en Monica 
Schokker doneerden 10% van de omzet van deze avond.  
De opbrengt voor de stichting ‘Hatz vuur Kinger’  was ruim € 1.000 euro. “Dit geld gaat in het 
potje voor een volgende wensvervulling. Minimaal één keer per jaar hebben we een hoogtepunt en 
kunnen we een wens van een ziek of gehandicapt kind in Bocholtz of Simpelveld vervullen” zegt de 
glunderende initiatiefneemster Fien Beuken. 
 
 
 


