
 

Stránka: 1 ze 1 

 

 

 

 

Byl oceněn nizozemskou královnou 

 
 

Iskérka – o.s., organizace na podporu duševního zdraví, působící v Mikroregionu Rožnovsko, navázala 

své první kontakty s Nadací de Boei z Nizozemska v roce 2006. Tato nizozemská organizace se péči o 

lidi s dlouhodobým duševním onemocněním věnuje již více než 20 let. Tento kontakt dal vznik myšlence 

úžeji spolupracovat a byl impulsem pro napsání společného mezinárodního projektu, jehož záměrem je 

obohatit se zkušenostmi zkušenějších, inspirovat se jejich přístupem a dosaženými výsledky jak v oblasti 

přímé práce s cílovou skupinou tak v oblasti sociálního podnikání a zaměstnávání lidí s tímto 

handicapem. Projekt „S Nadací de Boei do sociální firmy“  byl podpořen ESF a je realizován od 1.června 

2009 do 31.května 2012. 

Hans Marechal - ředitel Nadace Stichting de Boei byl oceněn Královnou Nizozemského království u 

příležitosti Dne královny 30. dubna za své zásluhy o rozvoj psychiatrické sociální péče v 

Nizozemsku a De Boei, a to jak v národním, tak v mezinárodním měřítku (včetně své práce pro 

Polsko a ČR). Je to obrovské ocenění neboť se týká nejen Iskérky, ale i Rožnova. 

 

 „Dnes navštívil dům mých rodičů starosta Weertu a oznámil jim, jménem Její Výsosti Královny, že náš 

otec bude jmenován Rytířem řádu Orange-Nassau. Je to jeden ze dvou civilních řádů, které v Nizozemí 

máme, a být takto vyznamenaný je veliká pocta. Náš otec je vyznamenaný za svou práci v De Boei v 

Eindhovenu, za přispění k psychiatrické péči v Eindhovenu ale i na národní a mezinárodní úrovni 

(vzhledem k aktivitám v České republice a v Polsku), za dobrovolnickou práci v sousedství, za práci na 

radnici atd., atd. 

 

Ve čtvrtek 28. dubna proběhne slavnostní udílení řádů. Královna sama navštíví Weert v sobotu 30.dubna 

u příležitosti Dne královny, otec a matka budou mít čestná místa podél trasy. 

 

Samozřejmě jsme velmi šťastní a hrdí, že se našemu otci dostane takové pocty. Prosím připojte se k naší 

hrdosti, štěstí a blahopřání našemu otci,“ řekly děti Hanse Marechala. 

 

Alena Jbaili, Iskérka – o.s. 

 

 


