
71. Terug naar Nijmegen… 
 
31 maart 2013 
Vandaag is het de grote dag… We gaan de cheque overhandigen in Nijmegen. 
Mijn drie kanjers gaan mee, Tom, Servaas en Laurens! De moeder van Tom, Inge is er 
gelukkig ook bij. 
Om 14.00 uur staat Servaas voor de deur om ons op te halen. Een grote doos paashazen, 
de geweldig mooie cheque van de Camelot in Uden met gebruiksaanwijzing, een zak 
chocolade… Het past allemaal net. 
 
Als we in Nijmegen aankomen staat Niek van de Vrienden van het KOC al op ons te 
wachten op ‘het plein’ van de afdeling. Ook Trudy, teamleider van de afdeling is er. Ze 
heeft extra haar vrije dag opgeofferd om hier bij te zijn. 
 
Om even bij te praten zoeken we eerst een gezellige koffieruimte op waar we over de 
afgelopen maand vertellen en alle hindernissen. En dan is het zo ver. 
 
In de grote ruimte wordt officieel de cheque aan Niek overhandigd door Tom en mij. 
Servaas stelt zich onterecht bescheiden op! Er wordt natuurlijk door iedereen blij 
verrast gereageerd op het enorme bedrag dat is opgehaald. Wie had dat kunnen denken. 
Niek vertelt dat we in één klap een derde van het doel voor dit jaar bij elkaar hebben 
gebracht. We zijn natuurlijk apetrots!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ik denk dat we voor het officiële 
gedeelte klaar zijn, maar dat is niet 
zo… Tom heeft me nog iets te 
vertellen. Wat een leuke verrassing. 
Die Tom heeft gewoon tijdens mijn 
hele tocht mijn blog bijgehouden en 
daar een ketting van gemaakt, geen 
kanjerketting maar een fietsketting. 
Prachtige kralen met een mooie lijst er 
bij waarop de kralen worden uitgelegd. 
Ieder kraaltje staat voor wind, zonnig, 
een mooie dag, een kapotte fiets, kou, 
een slechte dag, het begin of het 
einde… Wat een geweldig lief cadeau. 
Mijn eigen kanjer/fietsketting. Die 
krijgt thuis een ereplaats! 
 
Als de foto’s gemaakt zijn voor het 
nageslacht gaan we over tot het 
serieuze gedeelte van de dag. Tom en 
ik gaan de paashazen en eieren 
overhandigen aan de patiëntjes. Ik ben 
hier heel bang voor. Wat zeg je tegen 
kinderen die met het einde bezig zijn? 
De laatste keer dat ik hier was, werd 
ik emotioneel zo geraakt dat ik er weken niet van kon slapen. Maar de dappere Tom 
geeft het voorbeeld. Hij stapt heel enthousiast op iedereen af om de paashaas te 
overhandigen. Ik leg er de eieren naast. Hoe erg is dit… De kinderen zijn zo ontzettend 
ziek… 
 
Eens te meer besef ik dat dit het enige juiste doel was voor mijn actie! Deze kinderen 
verdienen alle aandacht. Hoe blij en gelukkig reageren ze op mijn stomme paashazen… 
Wat had ik ze graag een gezond lijf cadeau gedaan.  
 
We worden nog gefilmd door een vader die een blog voor zijn zoontje bijhoudt om de 
klasgenootjes op de hoogte te houden. Een moeder barst in huilen uit bij het 
overhandigen van de haas… Ik moet naar buiten… 
 
Inge ziet dat ik het zwaar heb en vangt me heel lief op. Ik ben blij als we het laatste 
kindje gehad hebben en ik terug kan naar Laurens en Servaas. Ik denk daarbij vol 
schaamte nog even aan de dag dat ik het op wilde geven en de opmerking van Nick toen: 
‘kinderen met kanker kunnen ook niet afstappen’. 
 
 
 



 
 



 
Het is klaar. We kunnen weer naar huis. Het heeft me meer geraakt dan ik had gedacht. 
Maar daarnaast ben ik zo blij dat ik voor dit doel heb gekozen. Het had niet beter 
gekund. Deze dag zal me nog lang heugen. 
Het was heel fijn om dit met Tom te doen. Ik hoop van harte dat het de volgende keer 
met hem goed gaat in het ziekenhuis en de behandelingen aan zullen slaan. 
 
Ook was het fijn dit te doen met Servaas. Voor hem zal ik bidden dat hij nog lang in ons 
midden mag zijn. 
 
En last but not least, mijn Laurens. Die mij van het begin af aan gestimuleerd heeft om 
dit door te zetten en enthousiast mee heeft geholpen met de voorbereidingen. Ook al 
had hij liever dat ik thuis bleef, gunde hij mij en de kinderen in Nijmegen deze 
geweldige tocht en opbrengst. Dank je wel lieve schat, dat je er altijd voor me bent! 
 
Xxx 
Marlies 
 
Slotwoord 
 
Het is volbracht! Uiteindelijk kwam er na het overhandigen van de cheque in Nijmegen 
nog steeds geld binnen en kwam het uiteindelijke bedrag boven de € 10.000,-- 
Het was heel fijn om deze tocht te herbeleven en ik dank alle meelezers van harte voor 
hun positieve en enthousiaste reacties wederom. 
 
In gedachten sta ik stil bij alle lieve mensen die mij onderdak hebben geboden tijdens 
deze barre tocht. Een aantal van hen hebben ons helaas verlaten… en zullen we nooit 
vergeten! 
 
Marjet Ockels uit Zoutkamp 
Martin Zijlstra uit Woldendorp 
Lammie uit Herm 
Servaas uit Grubbenvorst 
 
Dank aan iedereen die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen en 
wellicht tot een volgende reis! 
 
Liefs 
Marlies 
 


