
Dag lieve Vicky,

Graag wil ik je nog eens bedanken voor het welkome gevoel dat je 
onze familie gaf in Villa Samson! 

Ik weet dat je jouw werk met hart en ziel doet. En dat is 
merkbaar! Jij stond direct klaar met raad en daad, toen ik je 
vroeg of we de verjaardag van mijn zwaar zieke broer Vic in 
Villa Samson mochten vieren. Je kan je niet voorstellen hoe hard 
hij dat nodig had. Hij zat zo diep in de put…

Ik vind het echt tof dat je de ontvangstkamer van Villa Samson 
zo mooi versierde en voor de koffie, de thee en de frisdrank 
zorgde. Wij hoefden enkel nog de taart en de cava mee te 
brengen.  

En niet te vergeten Vic’s hondje Teddy natuurlijk!

Jij zag het zelf niet toen je Vic in zijn rolstoel Villa 
Samson binnenreed… maar de verbazing en de brede glimlach op 
zijn gezicht waren werkelijk onbetaalbaar! De tranen sprongen 
spontaan in Vic’s ogen toen Teddy op hem afvloog en op zijn 
schoot sprong.

Och, dat beestje ziet ook zo af. Ik heb hem nu al een paar 
maanden in huis, maar Vic blijft toch zijn liefste baasje. Die 
twee kunnen elkaar niet missen, hoor!

Daarom vind ik Villa Samson ook zo’n fantastisch initiatief. Ik 
vertel nu ook aan iedereen hoe formidabel het is dat langdurig 
zieke patiënten daar bezoek mogen krijgen van hun eigen 
huisdier!

En daar bovenop mocht ik van jou een verjaardagsfeest in Villa 
Samson geven voor Vic. Zonder Villa Samson hadden we nooit zo’n 
verrassing kunnen plannen tijdens zijn ziekenhuisopname. Vic 
had nooit verwacht dat zijn dochter en haar man en kinderen er 
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zouden zijn. Zijn andere dochter kon helaas niet komen, maar 
tegenwoordig is dat gelukkig geen probleem meer. Een computer 
met camera en internet… En ze viert mee vanop afstand.

Echt waar Vicky, ik vind jou een super lieve madam. En ik ben zo 
dankbaar voor de troost die we Vic bij jou mochten geven. Helaas 
is zijn kanker vergevorderd en is hij gestopt met de chemo. Maar 
dankzij Villa Samson kon Vic er voor heel even zijn miserie 

vergeten. Zijn verjaardagsfeestje was dik geslaagd!

Namens de hele familie nogmaals bedankt voor de goede zorgen en 
vele groetjes,

Greta Rottiers, de zus van Victor


