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Stichting Matthijs officieel opgericht op 25 september 2003 viert haar tweede verjaardag. 
Wij willen even terugblikken op dit tweede jaar. 
 
Op 6 oktober 2004 is een cheque overhandigd door de Motorclub Zokatoe uit Geesteren 
met een mooi bedrag van 600 euro. Fantastisch initiatief van alle leden van deze club in het 
bijzonder dank aan Ben Bernds voor zijn inzet.  
 
Zondag 7 november. New York City Marathon 2004. 
Bas Vinkenvleugel uit Oldenzaal heeft in z’n eentje een geweldig bedrag voor Stichting Matthijs 
opgehaald . Een fantastisch bedrag van 1.010,00 euro 
Zie de bijlage voor zijn eigen verhaal. 
Bas nogmaals hartelijk dank voor je bijdrage. 
 
Peter en Yvonne Verbree uit Wierden, beiden werkzaam als zweminstructeur/trice bij het zwembad 
te Wierden, hebben zich als echtpaar laten sponsoren voor de marathon van New York en eveneens 
een mooi bedrag voor Stichting Matthijs van 1.120 euro bijgedragen. 
 
Op 18 december 2004 organiseerde het Jongerenkoor uit Vasse een Kerstconcert en werd er een 
collecte gehouden voor Stichting Matthijs en heeft 225 euro opgebracht. 
 
Er zijn twee Kerstgiften gedoneerd aan Stichting Matthijs. 
Vof  Lantink Service uit  ambt Delden     500 euro 
Familie Dries uit Nijverdal                      500 euro  
 
 
 
 
 
 
 
 

“Als ik straks klaar ben met mijn ziekte, ga ik geld inzamelen voor het  
ziekenhuis” Leukemiepatient Matthijs Kienhuis uit Geesteren heeft de strijd 
tegen deze ziekte helaas verloren. Maar de  Stichting Matthijs  wil dat  
“Matthijs” zijn wens alsnog in vervulling kan gaan.  



 

De Singelloop Enschede op 10 september 2004 gehouden heeft een deel van haar opbrengsten 
beschikbaar gesteld aan het goede doel van stichting Matthijs. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie bij AC-TION op 13 januari 2005 is een cheque overhandigd aan Suzan 
Kienhuis met een mooi bedrag van 1.250 euro. 
 
19 januari 2005 DVG Geesteren. 
De Damesvereniging uit Geesteren heeft ook een deel van haar inkomsten beschikbaar gesteld aan 
het doel van Stichting Matthijs. Een mooi bedag van 200 euro is geschonken. 
Alle dames die een steentje hebben bijgedragen hiervoor hartelijk dank. 
 
Suzanne van der Kolk, helaas ook getroffen door leukemie, is op 23 februari 2005 getrouwd  
met haar vriend Joost Niehof en hebben een collectebus neergezet voor Stichting Matthijs en is er 
1000 euro opgehaald voor de stichting. 
Zie de bijlage en prachtige foto van dit  unieke bruidspaar. (woorden schieten te kort) 
 
Zondag 6 maart 2005  
Fietsen voor Leukemie – Fietsen voor Matthijs. 
Lucién Hoek uit Tubbergen en nog drie medestudenten van de Hanze Hogeschool Groningen hebben 
een Spinningmarathon georganiseerd in de Burgemeester Verdegaal Sporthal Tubbergen.. 
Door sportcentrum Studio Sport uit Tubbergen zijn er 75 spinning-bikes gratis beschikbaar gesteld 
en ook verschillende instructeurs hebben hun vrije zondag opgeofferd voor Stichting Matthijs. 
Ook heel speciaal wil ik Marcel van Delden bedanken voor zijn inzet. 
 
Ook de sponsoren die dit evenement hebben mogelijk gemaakt hartelijk dank hiervoor. 
HOEK & Zn  BV  Aannemersbedrijf Tubbergen 
TASCHE Staalconstructie BV  Tubbergen  
COMBI GLAS  Geesteren 
DE PANNENLOODS  Albergen 
JABÉ  Reclame Tubbergen 
STUDIO SPORT   Tubbergen 
 
Ruud van Eijzeren, een van de deelnemers aan dit tournooi, heeft zich laten sponsoren voor zijn 
deelname en wist 1250 euro binnen te halen, echt geweldig Ruud. Totaal heeft deze marathon bijna 
5.400 euro opgebracht voor Stichting Matthijs. 
Misschien komt er in 2006 een vervolg. Lucién Hoek en Marcel van Delden wil ik HEEL speciaal 
danken voor hun geweldige inzet. 
Wil ook nog even melden dat vrijdag 4 maart Lucién Hoek en Suzan Kienhuis te gast waren bij 
Studio Oost – een Tv lifestyle programma voor het hele gezin- gepresenteerd door  
Dorothy Oosting om de spinning marathon te promoten en iets te vertellen over het werk van 
Stichting Matthijs. 
  
Er wordt hard gewerkt aan een communicatieplan voor Stichting Matthijs. 
Een viertal studenten van Saxion Hogeschool o.l.v. Bertus Botter zijn hier mee bezig en wel 
Simone Moerkerk  
Naoual Oudghiri  
Jeroen Polman 
Ulrike Engelhardt 
 
 



 

Ook wil ik nog melden dat ons Comité van Aanbeveling  
nu met foto en mooie woorden op onze site staan waarom zij Stichting Matthijs een warm hart 
toedragen. Zie de website:  www.stichtingmatthijs.nl  
 
Op 6 april 2005  zijn Niels Bouwhuis (bestuurslid) en Suzan in een radio programma van Twente Fm 
met Jeroen Roozendaal “in de Spotlights” geweest om te vertellen over het doel van Stichting 
Matthijs en over wat er al is gerealiseerd voor het MST Enschede. 
 
Zaterdag 7 mei 2005 is Mevrouw Holtkamp helaas ook overleden aan de gevolgen van leukemie.  
Zij heeft haar naasten opgedragen om tijdens haar uitvaart een collecte te houden voor Stichting 
Matthijs. Als dank voor alle luxe waar ze op de afdeling F1 van het MST heeft kunnen genieten 
tijdens haar opname. De collecte heeft  615,32 euro opgebracht. 
Mevrouw Holtkamp is de moeder van Patrick Holtkamp nieuwslezer bij TV Oost en tevens werkzaam 
bij de NOS.  
Patrick wil zich graag inzetten voor Stichting Matthijs wat wij als stichting erg waarderen.  
Wij willen de familie Holtkamp nog heel veel sterkte wensen met het veel te vroege overlijden van 
hun vrouw en moeder en nogmaals bedanken voor hun donatie. 
 
Lions Club Groningen. 
5 juli 2005  
Een gift van 250 euro aan Stichting Matthijs op voorspraak van ons lid Gerard van der Kolk. 
Meneer van der Kolk is de vader van Suzanne van der Kolk. 
Dankjewel Lions Club Groningen  
 
Woensdag 13 juli 2005  Dancing Bruins Saasveld 
The Benefit Music Event 2005  
Voor de tweede maal een Benefietconcert voor Stichting Matthijs en wederom een groots succes. 
Sander Arendsen en Remco Bonke uit Denekamp (twee studenten van Saxion Hogeschool Enschede) 
waren de organisatoren. Als afstudeeropdracht Commerciele Economie wisten zij als eindcijfer een 8 
te halen voor dit evenement. Zie de promotieauto waar mee ze  Stichting Matthijs nog eens extra 
onder de aandacht brachten. 
 
Wij willen de Familie Bruins nog eens hartelijk danken voor hun gastvrijheid en het beschikbaar 
stellen van hun accommodatie. Extra dank voor Monique Bruins die zoveel tijd en aandacht heeft 
besteed aan de studenten en zo goed mogelijk heeft begeleid. 
Dankjewel Monique en tot  “The Benefit Music Event 2006” 
 
Dj. Reining heeft ook nog een donatie aan stichting Matthijs geschonken. 
Een deel van de opbrengst tijdens E-fect Outdoor 174,75 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Op 4 augustus 2005 (verjaardag van Ruben, broer van Matthijs) toeval…of toch? 
heeft de familie Werger een gift van 500,00 euro overgemaakt op de Stichting Matthijs als dank 
voor alle spulletjes die in de isoleerkamers van het MST Enschede al aanwezig zijn. 
Zie hun mailbericht. 
 
Als laatste bericht mag ik nog meedelen dat 25 september 2005 – een collega van Ruben- ook 
werkzaam bij AstraZeneca, Patricia Wapperom uit Nijmegen haar 12½ jaar dienstverband vierde en 
de gift die ze van haar werkgever mocht ontvangen om met collega’s uit eten te gaan in zijn geheel 
aan de Stichting Matthijs zal overmaken. 1100 EURO. 
Hartelijk dank Patricia. 
 
En nu vol goede moed beginnen we aan ons derde jaar.  
We hopen natuurlijk weer op uw respons. 
 
Het rekeningnummer van Stichting Matthijs is : 13.21.04.474  
 
Matthijs zal TROTS op jullie zijn!!! 
 
Hartelijke groeten, 
Suzan Kienhuis  (moeder van Matthijs) 
 
 
PS: 
Zie de bijlage: wat we allemaal al hebben kunnen doen voor het MST ziekenhuis Enschede 
We willen iedereen die een steen(tje) hier aan heeft bij gedragen nogmaals heel hartelijk danken. 
 


