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Er liggen een paar zware jaren achter me. Door de diagnose erfelijke spierziekte kwam 
ik in 2003 in de WAO. Heel heftig om van fulltime directiesecretaresse ineens thuis te 
zitten. Daar volgde in 2007 kanker op. Toen stortte mijn wereld helemaal in en was de 
spierziekte ineens minder erg. Zware behandelingen, doodziek, uitgeput, niets meer… Op 
dit moment is de kanker stabiel en ik krabbel weer op. Omdat ik positief ben ingesteld 
en altijd meer wil dan ik kan, zoek ik weer een doel in mijn leven. Actie, om er weer 
beweging in te krijgen. De muren komen inmiddels op me af, sociale contacten liggen op 
het nulpunt. Met voortdurend in mijn achterhoofd de vraag hoe lang ik nog iets kan. De 
afgelopen 25 jaar voor man en kinderen gezorgd met de bedoeling dat ik zelf later aan 
de beurt ben. Nu het besef dat later er wel eens niet meer kan zijn. Ik wil dus iets 
doen, moet iets doen, en wel nu! 
Enthousiast vertel ik dus mijn neuroloog over mijn nu nog wilde plannen. Over vijf jaar 
gaat Laurens met pensioen en willen we samen een verre fietstocht maken. We denken 
aan Santiago de Compostella. De neuroloog vindt het een mooi plan maar heeft zware 
bedenkingen. ‘Wie zegt dat je er dan nog bent, rekening houdend met de kanker. Of 
misschien zit je dan wel in de rolstoel.’ 
En Santiago is helemaal niet haalbaar met je zwakke beenspieren. De gevaarlijke route 
met veel stijgingen, de lange afstand, wat als er iets mis gaat…  
 

De paniek slaat toe want naar de 
plannen voor Santiago wil ik nog heel 
graag iets doen voor kinderen met 
kanker. Mijn vrijwilligerswerk een 
paar jaar geleden bij Kinderoncologie 
Nijmegen heeft diepe indruk op me 
gemaakt. Hartverscheurend om die 
kinderen te zien. Ze staan aan het 
begin van hun leven maar zijn al met 
het einde bezig. Toch hebben ze 
moed, zijn ze positief en stralen hun 
koppies. Daar kunnen wij volwassenen 
nog veel van leren. 

En die fietstocht voor Kinderoncologie die zal er komen. Santiago verschuift naar de 
toekomst. Eerst dat doen wat ik persé nog wil doen. Een sponsorfietstocht voor 
kinderen met kanker. 
De rest van het gesprek met de neuroloog hoor ik niet meer, wil ik niet horen. Mijn 
besluit staat vast. Het moet, en het moet nu. Ik zou het mezelf nooit vergeven als ik 
dood ga zonder iets voor die kinderen gedaan te hebben. 
 
Langzaamaan krijgt mijn plan steeds meer vorm. Laurens en de kinderen vinden het een 
nobel idee maar maken zich ernstig zorgen over de plannen. Ze weten echter ook dat ik 
daar niet vanaf te brengen ben. 



Ik ga een rondje Nederland fietsen. Mijn grenzen opzoeken. Fietsen langs Nederlands’ 
grenzen lijkt me symbolisch een goed idee. Ik verzamel kaarten van Nederland en kom 
er achter dat mijn rondje zo ongeveer 1400 km behelst. 
De route staat vast: Langs de grens Brabant/België fiets ik naar Zeeland waar ik de 
kustlijn ga volgen door Zuid Holland, Noord Holland. Vervolgens de Afsluitdijk, langs de 
kust van Friesland en Groningen en dan langs de oostelijke grens afzakken naar het 
Zuiden.  
 

 
Ik neem me voor op 5 maart te 
vertrekken, het doel wordt KOC 
Nijmegen… 
Deze stichting is opgezet door ouders 
van kinderen met kanker. Anders dan 
bij andere stichtingen voor kanker 
wordt er hier geen geld ingezameld voor 
onderzoek of medicijnen, maar geld om 
de laatste dagen van de kinderen te 
veraangenamen. Ze in de korte tijd die 
ze nog rest, dat te geven waar 
behoefte aan is. 
 
Hoe ik dat moet aanpakken? Geen idee 
nog. 
Ik meld mijn plan in Nijmegen waar ook 
enigszins sceptisch gereageerd wordt 
als ze mijn ziektegeschiedenis horen. 
Ze geven aan dat iedere euro welkom is 
maar dat het niet ten koste van mezelf 
moet gaan. Ik moet er heel goed over 

nadenken. Deze reactie versterkt alleen maar mijn gevoel dat ik iets wil doen. Wat een 
fijne betrokken mensen! 
 
Ik trek me terug op mijn kamertje en langzaam maar zeker voltrekt het plan zich in mijn 
hoofd. Een goede brief moet er komen. Mijn netwerk van familie, kennissen, collega’s, 
zakenrelaties, kranten, weekblaadjes, internet … heel Nederland moet het weten! 
 
 
 


