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Lenderink-Maters Stichting
Wij zijn een landelijke stichting en wij proberen onze
naamsbekendheid te vergroten om zodoende alle
diabetespatiëntjes te bereiken, iedereen tussen 0-17 jaar kan
bij ons worden aangemeld en is welkom.
Regelmatig melden nieuwe kinderen met jeugddiabetes zich
aan bij de stichting. Het doet ons groot plezier om te zien hoe blij
de kinderen zijn met onze diensten. Een team van vrijwilligers
spant zich elk jaar in om alles goed te laten verlopen.
De verspreiding van deze promotieuitgave vindt plaats via de
doelgroep maar ook de gezondheidszorg. Wanneer u als lezer
actief bent binnen de gezondheidszorg en de promotieuitgave
in een grotere oplage wilt ontvangen om deze in uw instelling
aan te bieden, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij verzoeken
u dan contact op te nemen met de landelijke uitgever. Voor
adresgegevens verwijzen wij naar het colofon in deze uitgave.
De oplage wordt kostenloos verstrekt en franco aangeleverd.
Onze organisatie krijgt door de landelijke promotie steeds
meer reacties van diabetespatiëntjes, de reacties komen uit het
gehele land. In deze brochure zit een aanmeldingsformulier,
heb je interesse dan kun je het formulier invullen en naar ons
opsturen en krijg je natuurlijk snel reactie van ons.
Wij bedanken iedereen die weer heeft mee geholpen aan de
totstandkoming van de brochure.
Bestuur / redactie
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hoe kwam de ‘Lenderink-Maters Stichting’
tot stand?
De ‘Lenderink-Maters Stichting’ t.b.v. jeugdige diabetes is
opgericht op 5 april 1991 door de heer J. Lenderink uit Cuijk.
De heer J. Lenderink is helaas in 2008 overleden. Zijn grootste
wens was dat, als hij zou overlijden, de stichting voortgezet zou
worden. Het bestuur van de stichting zet sindsdien de schouders
er onder en wil, als eerbetoon aan de heer J. Lenderink, zijn
grootste wens uit te laten komen en zijn stichting de ‘LenderinkMaters Stichting’ voortzetten.
De naam ‘Lenderink-Maters Stichting’ is door de heer
J. Lenderink speciaal gekozen als eerbetoon aan zijn ouders.
De moeder van de heer Lenderink leed aan diabetes. Deze
ziekte was een vreselijke ervaring voor hem. Na haar overlijden
rees bij de heer Lenderink de vraag wat hij kon betekenen om
deze ziekte voor anderen wat draaglijker te maken. Zo kwam hij
op het idee om een stichting op te richten om hierin activiteiten
te organiseren, zodat er fondsen binnenkomen om het speciale
doel van de stichting de jeugdige diabetes, een leuke attentie
te geven, of op één of andere wijze te verrassen.
Zo werd op 5 april 1991 door de notaris de oprichtingsakte
opgesteld en was de ‘Lenderink-Maters Stichting’, de eerste
nederlandse zelfstandige stichting voor jeugdige diabetes, een
feit.

‘Lenderink-Maters Stichting’
t.b.v. jeugdige diabetes
Jeugdige Diabetes
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fiscale status
De ‘Lenderink-Maters Stichting’ is door de belastingdienst
aangemerkt als een instelling met algemeen nut zoals bedoeld
in art. 24 van de successie wet.
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bedankt !!!
Het bestuur van de ‘Lenderink-Maters Stichting’ bedankt alle
donateurs en het bedrijfsleven voor de (financiële) steun die de
stichting ontvangt om de doelstelling te realiseren. Mocht u nog
donateurs weten: vul dan de bon in deze brochure in.
De kinderen zijn u dankbaar!
Voor inlichtingen:

Jeugdige Diabetes

Lenderink-Maters Stichting
telefoon: 0485 - 318021
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mijn kind heeft diabetes

Als kinderen diabetes
krijgen, krijgen ze
meestal
diabetes
type 1. Het lichaam
maakt dan zelf geen
insuline aan. Uw kind
moet dan insuline
spuiten. Bij kinderen
gebeurt dit steeds
meer door gebruik
te maken van het
insuline
pompje.
Het pompje maakt
de werking van de
alvleesklier na. Dit
systeem
kan
dit
beter doen dan het
handmatig inspuiten
van insuline.
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wat is diabetes?
Vroeger werd diabetes ook wel suikerziekte genoemd.
Als je diabetes hebt, heb je teveel suiker in je bloed.
De suiker die je in het bloed hebt noemen we glucose.

GLUCOSE
Iedereen heeft glucose in zijn bloed, ook mensen die geen
diabetes hebben. De glucose heb je nodig om te kunnen leven.
Je spieren en je organen, dus je hele lichaam gebruikt glucose.
De glucose kun je beschouwen als brandstof voor je lichaam.
Zonder brandstof heb je geen zin om dingen te kunnen doen.
Het lichaam maakt zelf glucose aan, maar je krijgt ook glucose
in je lichaam door te eten.

INSULINE
Als het lichaam niet te veel insuline aanmaakt dan heb je geen
diabetes. Insuline heb je nodig om glucose uit je bloed aan te
maken. Het lichaam maakt precies genoeg aan. Als het lichaam
brandstof krijgt door dat je eet, dan maakt het lichaam extra
glucose aan en kan het snel opgenomen worden.
Als je weinig eet wordt er
dus ook weinig glucose
aangemaakt en wordt er ook
maar weinig insuline door
het lichaam verbruikt. Als je
diabetes hebt dan werkt dit
systeem niet. Het lichaam
maakt te weinig of helemaal
geen insuline meer en kan
het lichaam geen glucose gebruiken.
Jeugdige Diabetes
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wat voor soorten diabetes zijn er?
Er is diabetes type 1 en type 2.
Wat is het verschil tussen diabetes type 1 en type 2?
Het verschil tussen diabetes 1 en 2 zit in het feit hoeveel
insuline het eigen lichaam nog aanmaakt.
Kenmerken diabetes type 1:
- Ontstaat op jongere leeftijd.
- Oorzaak nog relatief onbekend.
- Eigen afweersysteem maakt cellen kapot die insuline
produceren.
- Het lichaam maakt zelf geen insuline meer aan.
- Niet erfelijk.
- Afvallen zonder reden, ziek en beroerd voelen, vaak
dorst hebben, misselijk gevoel.
Ca. 10 % van de mensen met diabetes heeft type 1.
Patiënten met diabetes type 1 zullen waarschijnlijk
levenslang insuline moeten spuiten. (zie behandeling van
type 1)
Dan heb je ook nog diabetes type 2, maar dat ontstaat
meestal op latere leeftijd.
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BEHANDELING VAN TYPE 1
Omdat je lichaam niet genoeg insuline aanmaakt moet je
zelf zorgen dat je genoeg insuline binnen krijgt.
Je kunt je zelf op twee manieren insuline geven.
Allereerst kun je insuline inspuiten. Dit wordt gedaan met
een insulinepen, een pen met een klein naaldje waarmee
je een hoeveelheid insuline in je buik, bil of been spuit.
Insuline kun je ook geven met een insulinepomp. Dit is een
klein apparaatje dat met een slangetje verbonden is aan
een klein naaldje wat in je buik prikt. Dit apparaatje kun
je instellen zodat je de hele dag de juiste hoeveelheid
insuline krijgt.
Jeugdige Diabetes
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diabetes infographic

diabetes infographic
hypoglykemie

hyperglycemie

honger

wisselend
humeur

dorst

vermoeidheid

bleekheid

zweten

vaak plassen

wazig zien

gebrek aan
coördinatie

slaperigheid

hoofdpijn

droge mond
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Hartziekte

Nierziekte

Zenuwschade

Voetschade

Jeugdige Diabetes

Effecten van Diabetes

Oogziekte
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mini-Bloem
Mini-Bloem is als verrassing door iemand (weet nog steeds niet
wie...) aangemeld bij de stichting Lenderink-Maters. Zij zetten
zich in voor jonge diabetespatientjes en organiseren leuke
acties die het leven van een diabetespatientje net een beetje
leuker maakt.
Kinderen die ingeschreven staan bij de Lenderink-Maters
Stichting ontvangen rond Sinterklaas een leuke attentie en
kinderen die langer dan 7 dagen opgenomen worden in het
ziekenhuis, ontvangen, als het secretariaat hiervan op de hoogte
wordt gesteld, maximaal 2 keer per jaar van de LenderinkMaters Stichting een bezoekje en een geschenkje. Wanneer
de afstand te groot is ontvangen zij een beterschapskaart met
kadobon.
En weet je wat nou het leuke is? Deze
stichting draait op donateurs die
maar 6 euro per jaar betalen...
Het gaat dus om een heel klein
bedrag, waarmee heel veel
kinderen elke keer een beetje
blijdschap krijgen!
Ook al is het ‘maar’ diabetes.
Uit ervaring weet ik inmiddels dat
het een grote impact heeft op het
leven van een jong kind. Rest mij
dus niets anders dan te zeggen:
steun de stichting LenderinkMaters en kijk voor meer info op
www.lenderinkmatersstichting.nl
Namens mini-Bloem, Bloem en
andere kinderen en ouders, enorm
bedankt.
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aanmeldingsbon
Naam van het kind

:…………………………………………………

Straatnaam

:…………………………………………………

Postcode/plaats

:…………………………………………………

Telefoonnummer

:…………………………………………………

Geboortedatum

:…………………………………………………

Hoelang is het kind al ziek?
…………………………………………………………………………
Wat is uw relatie als inzender tot het kind?
…………………………………………………………………………
Wat is uw naam

:…………………………………………………

Straatnaam

:…………………………………………………

Postcode/plaats

:…………………………………………………

Bijzonderheden

:…………………………………………………

U bent niet verplicht om alle vragen te beantwoorden. Alle
gegevens welke door u worden verstrekt worden uiteraard
strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan anderen verstrekt.
Lenderink-Maters Stichting
In ‘t Hoefijzer 42
5431 XG Cuijk
o.v.v. aanmeldingsbon
U kunt uw kind ook aanmelden via ons
e-mailadres: lmsstichting@hotmail.nl

Jeugdige Diabetes
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giften uit het bedrijfsleven
Omdat de ‘Lenderink-Maters Stichting’ geen
subsidie krijgt, is ze alleen afhankelijk van
donateurs en van giften. Om het doel te steunen
ontvangt de ‘Lenderink-Maters Stichting’ ook
giften uit het bedrijfsleven in de naaste omgeving.
Een van de acties is, dat de medewerkers van
een onderneming één uur Loon Actie werken
waarvan de opbrengst ten goede komt aan de ‘LenderinkMaters Stichting’.
Daar is het bestuur dan ook heel dankbaar voor.

dankbetuigingen via e-mail
Wij willen u
oor het
bedanken v
adeau voor
Sinterklaasc
jaar is ze er
Ilse. Zoals elk
en gaat er
erg blij mee
kantie iets
in de kerstva
itzoeken.
moois voor u

Fijne sinte
rklaasavo
nd voor u
Ik vond on
allen,
la
n
g
s
een aanta
brochures
l
van uw sti
chting op
bureau. H
mijn
artelijk da
nk daarvo
Wat een m
or.
ooie doels
telling hee
ft
uw stichtin
g!
Wij voelen
ons zeer v
ereerd.
Wat een p
rachtige sti
chting, wa
t
een warm
te!
Hartelijk d
ank.
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doelstelling
De stichting heeft tot doel het werven van
fondsen om leuke dingen te doen voor
diabetes-patientjes.
Wij zijn een landelijke stichting, wij
doen niets op medisch gebied, want
daar zijn wij niet bevoegd voor. Wij
organiseren alleen leuke dingen voor
deze kinderen in de leeftijd van 0 tot
en met 17 jaar, want daar is erg veel
behoefte aan. Dat blijkt wel uit het feit,
dat zich al veel kinderen bij ons hebben
aangemeld.
Mocht u ook kinderen weten met deze
ziekte laat ons het dan weten, dan kunnen
wij ook voor deze kinderen een verrassing
bezorgen. Het doel van onze stichting is, om
kinderen die met diabetes geconfronteerd zijn of
worden een verrassing te bezorgen, in welke vorm
dan ook.
De kinderen van de Lenderink-Maters
Stichting die inmiddels de leeftijdsgrens
van 17 jaar bereikt
hebben, worden door
onze stichting aan het
eind van het jaar met
Kerst nog steeds verrast
met een cadeaubon of
bloemenbon.

Jeugdige Diabetes
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bekendheid
De brochure van ‘Lenderink-Maters Stichting’ wordt verspreid
naar een aantal instanties waardoor de naamsbekendheid
vergroot wordt en de doelstellingen kenbaar worden gemaakt
aan een divers publiek.

fondsenwerving
De ‘Lenderink-Maters Stichting’ werft haar inkomsten via
donateurs en giften uit het bedrijfsleven. De stichting heeft een
sterke club van donateurs om zich verzameld en wij mogen
spreken van een steeds groeiend aantal. Men kan al donateur
worden voor een bedrag van minimaal € 6,- per jaar. Door
invulling van onderstaande bon wordt men donateur van de
‘Lenderink-Maters Stichting’.

Aanmeldingsbon voor donateur
Ondergetekende geeft zich op als donateur voor minimaal
€ 6,- per jaar.
Naam

:......................................................

Adres

:......................................................

Postcode

: . . . . . . . . . . . . . . Wo o n p l a a t s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bon ingevuld, in een voldoende gefrankeerde enveloppe
opsturen naar: Lenderink-Maters Stichting
In ‘t Hoefijzer 42, 5431 XG Cuijk
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privacystatement
In aanmerking komende kinderen
• Welke persoonsgegevens wij van uw verwerken;
Onder de geregistreerde persoonsgegevens welke wij
verwerken zijn de personalia zoals vermeld worden op de
aanmeldingsbon.
Eveneens wordt (indien van toepassing) het iban/banknummer
vastgelegd.
• Voor welk specifieke doel wij dat doen;
Deze gegevens worden verzamelt t.b.v. de registratie van het
kind welke in aanmerking komt m.b.t. het doel van de Stichting
LMS.
• Gegevens delen met of doorverkopen aan andere organisaties.
Alle door de Stichting LMS verzamelde persoonsgegevens
worden op geen enkele manier aan derden ter beschikking
gesteld.

Donateurs
• Welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
Onder de geregistreerde persoonsgegevens welke wij
verwerken zijn de personalia zoals vermeld worden op de
aanmeldingsbon voor donateur.
Eveneens wordt (indien van toepassing) het iban/banknummer
vastgelegd.
• Voor welk specifieke doel wij dat doen;
Deze gegevens worden verzameld t.b.v. het verzenden van de
jaarlijkse donatienota.
• Gegevens delen met of doorverkopen aan andere organisaties.
Alle door de Stichting LMS verzamelde persoonsgegevens
worden op geen enkele manier aan derden ter beschikking
gesteld.

Overig
Indien er om wat voor reden dan ook geen gebruik meer gemaakt
wordt van de persoonsgegevens dan worden deze binnen 6 maanden
na constatering definitief uit de registratie verwijderd.
Voor eventuele vragen kan schriftelijk contact opgenomen worden
met het secretariaat.
Jeugdige Diabetes
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