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Een sfeerimpressie van het Charity Event met enkele uitspraken 

van vrienden van Care For Life. Bekijk via de QR-code de aftermovie.

Eddy Guyt, 100% NL, partner Night at The Club

“Care For Life is een supermooi doel. Ik heb met eigen ogen gezien hoe groot de behoefte bij 

gezinnen is om weer normale dingen te kunnen doen, zoals met een hippocampe rolstoel naar 

het strand.”

René Vermeer, directeur Tinke en nieuw bestuurslid Care For Life

“Eerlijk gezegd was het al langer een wens van mij om een bijdrage te leveren aan Care For Life 

en hier structureel tijd voor in te plannen. Mooi om op deze avond te zien hoe we echt samen 

zijn!”  

Pim Poppeliers, ondernemer

“Wat me vooral raakt deze avond? Dat men echt emotioneel durft te zijn. Je zag bij Kim Kötter 

tranen in de ogen toen ze in gesprek ging met het gezin dat vandaag een donatie kreeg van 

Care For Life. Ontroerend …”

Stefan Stolk, veilingmeester

“Care For Life is een prachtig doel. Iedereen die hier vanavond is, wil ECHT iets doen! Hoeveel 

woorden ik in een minuut spreek? Nooit geteld, maar vast heel veel. Thuis ben ik echt heel 

rustig hoor!”

Paul Parein, CEO ProNails

“Deze avond is overweldigend! Het is de eerste keer dat ik bij dit event aanwezig ben, maar ik 

zie dat iedereen vanuit het hart betrokken is.”

Ben Mandemakers, keukenbedrijf Mandemakers

“Wij ondersteunen meer goede doelen voor kinderen, zoals Villa Pardoes. Wat ik zo mooi vind 

aan deze avond is dat we als club echt iets kunnen doen! Bovendien mag ook gezegd dat deze 

avond heel toegankelijk is en de sfeer heel relaxt is!” 

Vincent Hendriks, Hendriks Care

“Weet je dat hippocampe letterlijk zeepaardje betekent? Wij leveren deze mooie buggy’s die 

perfect zijn voor kinderen met een beperking en die maximaal 1.65 lang zijn. Mooi toch dat een 

gezin op deze manier weer met elkaar naar het strand of de bossen kan?” 

Hans Schrederhof, Comfortech en bestuurslid Care For Life

“Wat me opvalt op deze avond is dat mensen op veel manieren verbonden zijn. Het netwerk en 

de persoonlijke betrokkenheid vind ik overweldigend.”

Bekijk hier
de aftermovie
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Care For Life 
laat dromen 
uitkomen

IRIS DEKKER - ERGOTHERAPIE

“Een hele fi jne 
samenwerking, 
bedankt!”

DEREK OTTE

Enkele rake 
woorden uit zijn 
gedicht.

NIGHT AT THE CLUB 2.0

Bijna € 100.000 
opgehaald voor 
Care For Life!

CARE FOR LIFE ZET ZICH AL 9 JAAR IN VOOR ERNSTIG ZIEKE KINDEREN EN KINDEREN MET EEN BEPERKING
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Lees de aangrijpende brief van de 
ouders van Britt (11)
“Lieve Care For Life, op 6 februari 2017 kregen 

wij in het ziekenhuis te horen dat onze dochter 

leukemie had. We kwamen terecht in een 

achtbaan. Een nachtmerrie voor elke ouder … 

De volgende dag moest Britt met de ambu-

lance  - met hoge spoed -  van Enschede naar 

Groningen. Nog een dag later lag zij aan de 

beademing.

Britt had veel complicaties en moest daarom 

naar de Intensive Care. Wel bijna anderhalve 

maand heeft zij met tussenpozen aan de be-

ademing gelegen. Langzaamaan veroorzaakte 

de leukemie uitval van organen en was chemo 

noodzakelijk. Hoewel de artsen aangaven dat 

haar lichaam te zwak was, hadden we eigenlijk 

geen keus. We kozen voor starten met de che-

mo: dit besluit heeft echt haar leven gered. 

Weer had Britt lange tijd koorts en bleken er 

abcessen in haar spieren en moest er gestopt 

worden met de chemokuur. Ze kon niet meer 

lopen, schrijven en tekenen waar zij zo van hield. 

Na zes maanden antibiotica mocht ze eindelijk 

weer opnieuw beginnen met de behandeling 

tegen leukemie.  

Haar eerste stapjes heeft Britt weer gezet bij 

Villa Pardoes. Positiviteit doet echt wonderen. 

Vanaf dat moment is Britt weer begonnen met 

revalideren. Eerst maakte ze nog veel gebruik 

van de rolstoel en later ging het lopen weer wat 

beter.

5x 
“Mijlpalen? Natuurlijk een fantastische Night 

at the Club. Echt een avond waar saamho-

righeid de boventoon voerde. Verder zijn we 

blij met René Vermeer van Tinke Assurantiën 

B.V. die nu deel uitmaakt van ons bestuur. En 

ja, wat écht als een mijlpaal voelt is elke keer 

opnieuw een kindje helpen.”

“Prioriteit heeft de verdere uitbouw van Care 

For Life, onder aanvoering van Nathalie de 

Graaff . Zodat we nog meer kinderen (en hun 

ouders) kunnen helpen. Heel belangrijk is dat 

we oprecht blijven helpen, dus onze doel-

stelling nooit uit het oog verliezen.”

“Elk verhaal is uniek en raakt me. Ik ver-

baas me er elke keer weer over hoe ziek de 

kinderen kunnen zijn en hoeveel plezier ze 

toch nog uit het leven weten te halen. Een 

aantal voorbeelden staan voor altijd in mijn 

geheugen gegrift, zoals de verhalen van 

Amber en Mikai.”

“Ons charity event is altijd een spannende 

aangelegenheid en iedereen in het team 

gaat helemaal to the max om er iets prach-

tigs van te maken. En ook ik probeer het 

Care For Life verhaal goed te vertellen en op 

de avond een goede gastheer te zijn. Als het 

dan allemaal loopt en je ziet blije mensen die 

allemaal het beste voor hebben met Care 

For Life, dan zweef ik.”

“Corona is natuurlijk vreselijk. Voor de 

mensen die het krijgen, voor de mensen die 

vereenzamen en voor de mensen die hun 

baan kwijt raken of zelfs hun bedrijf. Aan 

de andere kant brengt deze tijd een stukje 

besef dat het allemaal wel wat minder kan. 

Voor Care For Life proberen we gewoon 

verder te gaan. Juist omdat een groot aantal 

kids dringend zit te wachten op onze hulp. 

We doen wat we kunnen!”

Duco van Keimpema, founder Care For Life

Nu - na bijna drie jaar ziek te zijn geweest - 

heeft Britt nog steeds last van de gevolgen van 

de complicaties. Ze heeft vooral veel pijn in de 

knieën. Dit wordt veroorzaakt door osteonecrose 

(botafsterving) in haar knieën en enkels. Naar 

school fi etsen lukte niet. De school ligt 1.7 km 

van ons huis af maar ik moet haar zeker drie-

kwart deel van de weg duwen en soms moeten 

we stoppen omdat ze zoveel pijn had.

Daarom was onze wens een elektrische fi ets 

voor Britt. Zodat zij een stukje vrijheid terug kan 

krijgen. Nu heeft ze deze prachtige fi ets mogen 

ontvangen van Care For Life. Het is in woor-

den niet uit te drukken hoe blij ze ermee is. De 

eerste keer dat ze op de fi ets zat zei ze: “Mama, 

ik voel helemaal geen pijn, echt niets.” En dat 

zegt alles. 

Dank jullie wel dat jullie de vrijheid van onze 

dochter terug hebben gegeven.”

CARE 
FOR 
LIFE

Daphne Suij van www.verdraaidmooi.com 

draagt Care For Life een warm hart toe en 

schreef op haar blog een prachtig verhaal over 

de stichting. Wat is haar affi  niteit met Care For 

Life?

“Ik draag de stichting een warm hart toe omdat 

CFL zich inzet voor een glimlach van een kind. 

Een kind hoort niet met zijn gezondheid bezig te 

zijn en met alle gevolgen daarvan. En dat snapt 

Care For Life: ieder kind hoort kind te kunnen 

HET CARE FOR LIFE GEVOEL VAN DAPHNE SUIJ
zijn. Dromen die onwerkelijk leken en buiten de 

mogelijkheid van het gezin lagen, blijken door 

de stichting toch mogelijk te zijn en uit te kun-

nen komen. Eén dag of één aanpassing kan het 

leven van een kind en van het gezin compleet 

veranderen. Die zorg die weggenomen wordt, is 

denk ik onbeschrijfelijk.”

Wat raakt jou bij CARE FOR LIFE? 

“Toen ik voor het eerst de doelstelling van 

Care For Life las, zorgde dat bij mij direct voor 

herkenning en ontroering, omdat ik zelf vanaf 

mijn elfde in de medische trein stapte en ja, ik 

was dus een chronisch ziek kind. Alleen had ik 

het voorrecht dat ik een hele lieve moeder had 

(en heb) die onvergetelijke momenten voor mij 

plande, waardoor mijn beperking even naar de 

achtergrond schoof. Ik besef me dus heel goed 

dat kinderen gewoon kind horen te zijn. Als de 

stichting voor sommige kinderen voor onder-

steuning zorgt of een wens uit laat komen, dan 

is dat voor kind en ouders goud waard. Van iets 

kleins kan zo’n gezin nog maanden nagenieten 

en dat heeft een kind met een ziekte of beper-

king in zo’n situatie nodig.”

Wat wil jij meegeven?

“Probeer uit elke situatie, hoe moeilijk ook, iets 

moois te halen en geniet van de kleinste dingen. 

Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. 

Een voorbeeld? Ik gooide tijdens de eerste peri-

ode van mijn brace (die ik 23 uur per dag moest 

dragen) een balletje over met mijn moeder in de 

slaapkamer. Zoiets kleins, leidde me af van de 

pijn en zorgde ervoor dat ik mijn brace net iets 

langer aanhield. Die kleine, bijzondere moment-

jes die ik me 17 jaar na dato nog steeds herinner, 

gun ik ieder gezin, in welke situatie je ook zit.”



Care For Life laat 
dromen uitkomen
44 Wensen van kinderen heeft Care For 

Life in 2019 uit laten komen. Bekijk hier

het jaaroverzicht:

JANUARI

♥ Lars, 16 jaar uit Nieuw-Amsterdam
Wens: een hippocampe
♥ Joni, 12 jaar uit Maastricht
Wens: een rolstoelbus.

FEBRUARI

♥ Stefan, 14 jaar uit Numansdorp
Wens: een helikopter rondvlucht.
♥ Vera en Caro, 12 en 10 jaar uit Woerden
Wens: een rolstoelbus.
♥ Christiaan, 11 jaar uit Vlissingen
Wens: een rolstoelbus.
♥ Anoniem

Wens: een rolstoelbus.

♥ Noah, 15 jaar uit Aalten
Wens: een Bullitt bakfi ets.

♥ Mehmet, 12 jaar uit Vaassen
Wens: een rolstoelbus.

♥ Joey, 14 jaar uit Den Haag
Wens: een rolstoelbus.

MAART

♥ Soroya, 11 jaar uit Stein
Wens: een rolstoelbus.
♥ Lily, 7 jaar uit Heerhugowaard
Wens: een portable tillift.
♥ Dylan, 10 jaar uit Leusden
Wens: een plafondtillift.

APRIL

♥ Xavier, 6 jaar uit Zutphen
Wens: een rolstoelbus.
♥ Noa, 6 jaar uit Zaandam
Wens: een rolstoelbus.

MEI

♥ Eva, 7 jaar uit Almelo
Wens: een rolstoelbus.
♥ Mario, 16 jaar uit Zoetermeer
Wens: een rolstoelbus.
♥ Anoniem

Wens: een rolstoelbus.

JUNI

♥ Stan, 13 jaar uit Wageningen
Wens: een rolstoelbus.
♥ Quincy, 9 jaar uit Groot Ammers
Wens: Senso materiaal.

JULI

♥ Zerda, 16 jaar uit Den Haag
Wens: een rolstoelbus.
♥ Fox, 9 jaar uit Alkmaar
Wens: een hippocampe.
♥ Dolores, 2 jaar uit Amsterdam
Wens: speciale verlichting.
♥ Daim, 14 jaar uit Maastricht
Wens: vlizotrap vervangen voor vaste trap.
♥ Ties, 11 jaar uit Sneek
Wens: een rolstoelbus.
♥ Elise, 15 jaar uit Steenwijk
Wens: naar Disneyland Parijs.

♥ Anoniem

Wens: een hippocampe.

Augustus

♥ Sara, 4 jaar uit Dordrecht
Wens: een rolstoelbus.
♥ Sophie, 5 jaar uit Nederweert
Wens: een rolstoelbus.
♥ Norah, 3 jaar uit Zwijndrecht
Wens: een NeuroMovement therapie.

SEPTEMBER

♥ Carlo, 16 jaar uit Utrecht
Wens: naar een theaterconcert.
♥ Juul, 8 jaar uit Budel-Schoot
Wens: een rolstoelbus.
♥ Kadriye, 7 jaar uit Den Haag
Wens: een laptop.
♥ Roy, 9 jaar uit Assen
Wens: een rolstoelbus.
♥ Stephanie, 7 jaar uit Breda
Wens: aanpassing in de badkamer.
♥ Anoniem

Wens: een rolstoelbus.

OKTOBER

♥ Sam, 13 jaar uit Terheijden
Wens: een studiereis naar Londen.
♥ Aynur, 14 jaar uit Den Haag
Wens: een rolstoelbus.
♥ Anoniem

Wens: aangepaste zwemlessen.

NOVEMBER

♥ Britt, 10 jaar uit Haaksbergen
Wens: een elektrische fi ets.
♥ Finn, 8 jaar uit Duiven
Wens: een locker met tijdslot en een 
slaaptrainer.

DECEMBER

♥ Julia, 4 jaar uit Zandeweer
Wens: een rolstoelbus.
♥ Jill, 10 jaar uit Tholen
Wens: een rolstoelbus.
♥ Anoniem

Wens: een Stabilo Multiseat.
♥ Mathis, 1 jaar uit Utrecht
Wens: Neuro Movement therapie.

Iris Dekker is ergotherapeut en werk-

zaam bij Basalt Revalidatie Den Haag 

op de kinderafdeling. 

Functie

“Als ergotherapeut werk ik hier met 
kinderen van 4 tot 20 jaar die medisch 
specialistische revalidatiezorg nodig 
hebben. We werken samen met SO 
(speciaal onderwijs) en VSO (Voortgezet 
Speciaal Onderwijs) de Piramide, een 
school voor kinderen met een lichame-
lijke handicap. Tevens behandelen we 
kinderen die met hun handicap op re-
guliere scholen zitten. We werken veelal 
in een multidisciplinair team met de re-
validatiearts en bijvoorbeeld fysiothera-
peuten, logopedisten, maatschappelijk 
werkers, psychologen, orthopedagogen 
etc. We streven ernaar dat kinderen zich 
ondanks hun handicap zo normaal en 
zelfredzaam mogelijk ontwikkelen.  Als 
ergotherapeut oefen ik allerlei dagelijk-
se handelingen waarbij ze problemen 
ervaren, vooral fi jn motorisch (aankle-
den, schrijven, typen, eten met bestek, 
veters strikken etc.) Tevens adviseer en 
probeer ik met hen passende hulpmid-
delen – zoals aangepaste pennen, be-
stek, maar ook rolstoelen, aanpassingen 
in huis e.d. Bij oudere kinderen komen er 
vaak hulpvragen over omgaan met pijn 
of vermoeidheid en toch alles te kunnen 
blijven doen en organiseren.”

Waarom dit werk?

“Ergotherapie was bij mij nog niet be-
kend toen ik van de middelbare school 
kwam. Pas na 2 jaar studie SPH (Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening)  ben ik 
verder gaan kijken omdat ik meer 1 op 
1 wilde gaan begeleiden. Zo ben ik de 
studie gaan volgen en rolde ik dus als 
vanzelf in het vak. Mijn eerste grote sta-
ge liep ik bij het revalidatiecentrum op 
de kinderafdeling. Toen wist ik, dit wil ik!”

Wat raakt jou? 

“Het is heel fi jn om kinderen en ouders 
te kunnen helpen. Ze hebben al ge-
noeg aan hun hoofd en moeten vaak zo 
veel regelen. Door de juiste aanpak en 
begeleiding te geven, of door de juiste 
hulpmiddelen aan te reiken,  kan een 
kind een bepaalde vaardigheid vaak 
toch leren. Ze zijn dan supertrots!”

Kansen voor kinderen

“Binnen de revalidatie focussen wij ons 
niet alleen op ons eigen vakgebied, of 

de hulpvraag waar het kind mee komt, 
bijvoorbeeld ‘veters strikken’ maar kijken 
we naar alle levensgebieden. We kijken 
of het kind meekomt op school, op 
passende sport zit etc. Door de omge-
ving te informeren en waar nodig aan te 
passen - denk bijvoorbeeld aan de leer-
kracht, ouders, sportinstructeur - kan 
een kind ondanks zijn handicap vaak 
toch volwaardig mee doen met de rest. 
Tevens hebben we veel informatie over 
sportverenigingen voor kinderen met 
een handicap. Mijn collega’s van ons 
‘sportloket’ kunnen samen met het kind 
en de ouders uitzoeken welke sport het 
meest geschikt is voor het kind en waar 
ze terecht kunnen.”

Ervaring met Care For Life?

“Het is de eerst keer dat ik kennis heb 
gemaakt met Care For Life. Een meisje 
op de middelbare school met chroni-
sche pijn en vermoeidheidsklachten is 
veel thuis voor school aan het werk om-
dat ze te ziek is om naar school te gaan. 
Schrijven kost haar te veel moeite. Het 
gezin heeft niet de fi nanciële middelen 
om zelf een laptop aan te schaff en en 
omdat ze op speciaal onderwijs zit, ver-
goedt het UWV geen laptop. Ze heeft 
van Care For Life een laptop gekregen. 
Ik heb haar nog nooit zo blij en dankbaar 
gezien. Ze maakt er dagelijks met heel 
veel plezier gebruik van en kan haar 
schoolwerk nu thuis maken wanneer dit 
nodig is.”

Nog iets toe te voegen?

“Ik kreeg niet alleen de laptop voor het 
meisje opgestuurd maar daarbij ook nog 
een heel lief kaartje van Care For Life 
aan mij als ergotherapeut, als bedankje 
voor mijn inzet. Dit is hartverwarmend, 
we zijn jullie namelijk juist erg dankbaar! 
Een hele fi jne samenwerking.”

BEKIJK HET EENS VAN DE 
MEDISCHE KANT...

LAAT DE WENS VAN EEN ZIEK KIND OF EEN KIND MET EEN BEPERKING IN VERVULLING GAAN  •  WWW.CAREFORLIFE.NL
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Deze Care For Life krant is 

mede mogelijk gemaakt door 

een bedrage van het  vakmaga-

zine en kennisplatform ESTHÉ

www.esthe.online
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UITGELICHT
Maar liefst 1 op de 4 kinderen en jongeren heeft te maken met een chronische aan-

doening. Lydia Braakman, oprichter en directeur van Stichting Zorgeloos naar School, 

vertelt hoe hier praktisch mee om te gaan.

In Nederland is er een grote groep kinderen 
met een chronische aandoening of ziekte. 
Uit een onderzoek  (bron: Verwey - Jonker 
instituut ) is gebleken dat ruim 1 op de 4 
kinderen en jongeren te maken heeft met 
een chronische aandoening. Uit ditzelfde 
onderzoek komt ook naar voren dat zij een 
lagere kwaliteit van leven ervaren dan hun 
‘gezonde’ leeftijdsgenootjes. Specifiek 
voor deze grote groep chronische aandoe-
ningen is de wisselende belastbaarheid, 
en vaak onzichtbaarheid, sporten, sociale 
contacten en ook naar school gaan, minder 
vanzelfsprekend. Care For Life praat met 
Lydia Braakman, oprichter en directeur van 
Stichting Zorgeloos naar School.

Wat zijn chronische aandoeningen? 
We richten ons met Stichting Zorgeloos 
naar School op chronisch lichamelijke 
aandoeningen en dat is heel breed. Van 
hoofdpijn tot astma, van afweerstoornissen 
tot spieraandoeningen. Door deze groep in 
zijn geheel op de kaart te zetten, is het voor 
het onderwijs makkelijker om samen met 
leerling en de ouder een oplossing op maat 
te vinden. We doen dit onder andere door 
voorlichting, training en belangenbeharti-
ging aan te bieden.          

Waar loopt men vaak tegenaan? 

Door de wisselende belastbaarheid is het 
vaak moeilijk uit te leggen wat een kind 
nodig heeft. Ook is elk kind weer anders, 
dus standaard oplossingen werken niet. 
Er is veel meer mogelijk aan flexibiliteit en 
creativiteit dan over het algemeen bekend 
is. Zo is de lift er niet alleen voor kinderen in 
een rolstoel, maar ook voor leerlingen met 
beperkte energie. In onze doe-het-samen 
gids zit een waaier die uitpuilt van de tips en 
mogelijkheden. Ondergebracht in thema’s 
zoals vermoeidheid, beperkte mobiliteit, 
gym, verzuim, toetsen en examens. 
Ouders lopen ook tegen allerlei bureaucra-
tische hokjes aan als het gaat om vergoe-
dingen. Deze week kreeg ik nog een mail 
van een radeloze moeder. Haar dochter 
mocht van de gemeente niet naar de school 
van keuze. De school die haar met open 
armen had ontvangen. Dit omdat de school 
1500 meter verder lag in verband met extra 
kosten van leerlingenvervoer. Zo triest.          
                                     
Wat kan Care For Life betekenen? 

Als de nood hoog is, omdat de leerling heen 
en weer geslingerd wordt tussen het kastje 
en de muur, hoop ik dat Care For Life een 
warm bad kan zijn.

Care For Life staat als hulpbron 
vermeld in de doe-het-samen gids 
Zorgeloos naar School. De gids is er 
voor leerlingen in het reguliere on-
derwijs die een chronische, licha-
melijke aandoening hebben, hun 
ouders en school. Het is een prak-
tisch hulpmiddel voor leerlingen, 
ouders en scholen 
om samen aan 
de gang te gaan 
met de waaier en 
zo een maatwerk 
oplossing te 
vinden.

“We leven om te geven om, dus geven we om het leven. 
Juist als de strijd oneerlijk is, gaat het om het streven.

De wil om anderen te helpen, om er in het klein te zijn, 
bij groot verdriet is vreugde soms het beste medicijn. 

Spreken met het hart, tot vaak overvolle hoofden. 
Met wensen in vervulling of uitgekomen dromen.” 

Dit zijn enkele rake woorden uit het ge-

dicht van Derek Otte (Rotterdam, 1988). 

De voormalig stadsdichter van Rotter-

dam, schreef dit speciaal voor Care For 

Life en opende de avond op het Charity 

Event. Zelden was het zo stil, zelden kon 

je de emotie zo voelen. Recht uit het 

hart, recht in het hart!

Derek Otte schrijft versjes, verhalen en 

spoken word. Zijn spitsvondige pen ken-

merkt zich door de uitdagende combi-

natie van toegankelijkheid en gelaagd-

heid. Liefde die niet helemaal lukken wil 

en het reilen en zeilen van de grote stad, 

vormen belangrijke thema’s in zijn werk. 

Hierbij wisselen scherpte, openhartig-

heid en humor elkaar in rap tempo af.

Inmiddels heeft Derek Otte met zijn 

werk een bijzondere plek verworven 

in het Nederlandstalige letterenland-

schap. 

KIM KÖTTER 
OVER CARE 
FOR LIFE
Ze presenteerde voor de tweede keer 

het charity event. Wat deelt ze met ons 

over CFL?

“Prachtig initiatief van Duco en team. 
Waanzinnig hoeveel zij zelf in de stich-
ting stoppen. Alles pakken zij zelf op. 
Kinderen krijgen hulp met zaken die 
normaal wellicht door de verzekering 
als luxe wordt gezien. Terwijl wij alle-
maal weten dat het zo nodig is om het 
gezin draaiende te houden. Ik ben heel 
trots op de stichting. Zoveel kinderen 
en gezinnen blij maken met iets wat zo 
waardevol is. Op educatief, sportief en 
medisch gebied.”

En de avond zelf? 
“De Night at te Club was een geweldige 
avond! Topavond qua sfeer en megalek-
ker gegeten. Een heel bijzonder mo-
ment vond ik de ontmoeting met Steijn 
en zijn ouders. Ze waren zo verrast dat 
ze een hippocampe kregen. Ze had-
den echt niks door! Wat een bijzonder 
gezin en ook heel pakkend. Want het 
had zomaar mijn gezin kunnen zijn. En 
zo positief ingesteld … Ook vind ik de 
ontmoeting met veilingmeester Stefan 
altijd bijzonder. Ik hou van die man. Zijn 
enthousiasme, zijn grappen. Heerlijke 
vibe. Prachtig hoe hij het weer voor 
elkaar krijgt zo’n mooi bedrag binnen te 
halen!”

Emotie. 
“Toen ik met Steijn ging praten voel-
de alles ineens zo dichtbij. Ik kon mijn 
tranen niet bedwingen. Maar wilde ze 
niet laten gaan. Het is hun verhaal. Hun 
emotie. Maar toch vergelijk je de gezins-
situatie. Alle emoties gingen bij mij alle 
kanten op. En ondanks hun positiviteit 
had ik een gevoel van oneerlijkheid. Hoe 
dan? Zo’n jong gezin, vol in het leven. 
Die onzekerheid waar het naar toe gaat. 
Maar ook hoe het kleine broertje met 
Steijn om ging. Onbevangen. En dat is 
zo eerlijk. Maar voor hem en hun zusje 
is en wordt het ook pittig. Maar tegelij-
kertijd was ik ook zo blij voor ze omdat 
ze zo in het zonnetje werden gezet en 
de prachtige hippocampe kregen. Dit 
gaat bijdragen aan mooie herinneringen 
maken! Voor het hele gezin. Dat ze niet 
altijd in beperkingen hoeven te denken. 
Dat zorgde er wel voor dat ik een traan-
tje moest wegslikken.”


