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Mijn enorme enthousiasme over de sponsorfietstocht begint langzaam wat af te 
brokkelen. Honderden brieven zijn de deur uit. Hartverscheurende brieven waarin de 
situatie van de kinderen in Nijmegen omschreven wordt en het positieve doel van de 
Stichting KOC. Kranten zijn aangeschreven, Hart van Nederland, Omroep Reindonk, de 
dorpsblaadjes Hallo en Mededelingen, alles uit de kast gehaald. Een speciaal 
banknummer geopend voor de verwachte gulle bijdragen… Maar de reacties blijven uit. 
In de omgeving wordt er enthousiast en meelevend gereageerd, maar resultaten blijven 
uit. Niet helemaal natuurlijk want de bankrekening vertoont toch het mooie saldo van 
zo’n 600 euro. Als ik aan alle televisieprogramma’s denk wat aan een of ander doel 
gelinkt wordt en de verzamelde bedragen van soms wel miljoenen… voelt dit als falen.  

 
Als ik dit bespreek 
met het KOC geven 
zij heel blij te zijn 
met iedere euro en 
dit toch al een 
fantastisch bedrag 
te vinden. Maar niet 
voor mij. Ik wil 
meer. Het doel van 
KOC voor dit jaar 
was om alle 
kinderen een I-
phone te geven. 
Niet omdat dat zo 
modern is maar 
meer om praktische 
redenen.  

Kennismaking in Nijmegen en showen van de fiets waar het mee gaat gebeuren. 
 
Kinderen aan het eind van hun leven bouwen een hechte band op met lotgenoten. Die 
snappen tenminste wat je voelt en je angst om dood te gaan. Af en toe mogen er 
kinderen ‘op weekend’,  even terug naar huis als de fysieke toestand het toelaat. En het 
is heerlijk om naar huis te gaan, maar het voelt zoveel veiliger tussen lotgenoten waar je 
alles mee kunt bespreken. Vandaar de I-phone, om  contact te houden als je er even 
doorheen zit. Maar ook om een rechtstreeks lijntje te hebben met je behandelend arts 
als het thuis dreigt mis te gaan. Een nobel streven van KOC, maar wel een streven dat 
ca. 10.000 euro kost. En al het geld gaat natuurlijk naar onderzoeken en medicijnen. Er 
blijft niets over voor leuke dingen. Met mijn actie wil ik heel graag het doel voor 2013 
verwezenlijken. En dat lukt natuurlijk niet met een schamele 600 euro. Hoewel het 
bedrag voor mij persoonlijk al enorm zou zijn nu we in de schuldhulpbemiddeling zitten. 
 



 
 
 
 
Wat kan ik 
nog doen? 
Hoe krijg 
ik heel 
Nederland 
enthousiast
. Mijn 
bronnen 
zijn een 
beetje 
uitgeput en 
de moed 
zakt me in 
de 
schoenen. 
 
 

Een dagje meelopen op de afdeling kinderoncologie in Nijmegen. 
 
 
Op 1 februari komt een verlossend telefoontje binnen. Servaas Huys belt. Ik ken hem 
van zien en weet dat hij een beetje de weldoener van het dorp is. Ik vraag me af waarom 
hij me belt maar dat wordt gedurende het gesprek steeds duidelijker. Hij is enthousiast 
over mijn project en vraagt wat het oplevert tot nu toe. Als ik hem vertel wat ik tot nu 
toe gedaan heb en dat dat veel minder heeft opgeleverd dan ik gehoopt had, geeft hij 
aan dat dat nu net de reden is dat hij belt. Zo’n project kun je volgens hem niet alleen 
doen, daar heb je ondersteuning voor nodig. En zijn bemoedigende woorden: ‘Wij laten 
iemand uit Grubbenvorst niet in de steek’. Wij gaan als gemeenschap onze schouders er 
onder zetten! Ik ben sprakeloos! Natuurlijk weet ik uit ervaring dat iets veel beter lukt 
als je de juiste kruiwagen hebt. Maar als je net in een dorp woont is dat nog niet zo 
gemakkelijk. Hij oppert het idee om een projectgroep te vormen die een en ander in 
goede banen gaan leiden. Ik hoef het niet meer alleen te doen. Plotseling heb ik een 
groep mensen om me heen die weten hoe ze dit aan moeten pakken. Ik ben ontroerd. 
Aangenaam verrast. Dat dit mogelijk is in een dorpje als Grubbenvorst. Wij voelden ons 
hier meteen thuis, maar zo’n gemeenschapszin, zo’n betrokkenheid, daar kun je alleen 
maar van dromen. 
 
 
 
 
 



In gesprek met Ilko Wiersma, voorzitter van KOC en vader van een dochtertje met kanker. 
 
De eerste bijeenkomst van de projectgroep zal aanstaande zondag al plaatsvinden bij De 
Witte Dame om 10.30 uur. Ik word verzocht aanwezig te zijn om het project uit de 
doeken te doen. Heeeeeeeeeeel spannend wordt het nu. Zou het eindelijk van de grond 
komen nu een aantal mensen dit op gaan pakken. Ik hoop het van harte en kijk uit naar 
de bijeenkomst. 


