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Nieuwsbrief Sepember 2006 
 

 
 

“Als ik straks klaar ben met mijn ziekte, ga ik geld inzamelen voor het ziekenhuis” 
Leukemiepatiënt 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. 

 
Stichting Matthijs officieel opgericht op 25 september 2003 viert haar derde verjaardag. Wij willen 
even terugblikken op dit derde jaar. 

Oktober 2005. 
 

In oktober 2005 is de broer van Norbert Molenkamp  (ex-patient F1) en bekend van de Tv 
opname bij de overhandiging van de laptops in juli 2004 aan het M.S.T.  getrouwd. 
Wilfried en Lydia  Molenkamp – van der Scheer besloten om tijdens hun huwelijksfeest een 
collecte te houden voor Stichting Matthijs. Dit als dank voor alle luxe waar dank zij Stichting 
Matthijs, Norbert tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis heeft kunnen genieten. 
Een mooi bedrag van 200 euro is gedoneerd aan Stichting Matthijs en nog eens zo’n mooi 
bedrag is aan een ander goed doel besteed. 
Dankjewel  Wilfried  &  Lydia. 

November 2005. 
 

6 november 2005, New York City Marathon 2005. 
 
Opnieuw is er weer een marathon gelopen door 4 mensen van AC-Tion. Hun hebben zich 
laten sponsoren en een mooi bedrag van  €  752,75  is gedoneerd voor het goede doel van 
stichting Matthijs. 
 
Hartelijk dank aan Ans Scholte, Herman Boersma, Johny en Marijke Rówer. 
 
(http://www.stichtingmatthijs.nl/naar_new_york_voor_het_goede_doel.cfm) 
 
 
In november 2005 hebben we een abonnement met  “De Telegraaf” kunnen afsluiten voor  
1 jaar, zodat de patiënten op de F1 van het M.S.T. elke morgen bij het ontbijt de krant 
ontvangen namens Stichting Matthijs. 
 
 
Op 23 november 2005 ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan, de heropening van ons pand 
en de samenvoeging van Schaafstra Techniek met de Abbink Groep,  hebben we besloten 
om de giften van “23 november” en onze  “Eindejaarsattenties” te bundelen in een bijdrage 
aan de Stichting Matthijs. Een cheque van  € 3.500,-  mochten we in ontvangst nemen bij het 
prachtige bedrijf van de familie Abbink. 
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Nogmaals onze hartelijke dank aan Henk, Henriette, Nadieh en Peter Abbink voor de gezellige 
middag. (http://www.stichtingmatthijs.nl/File/brief_abbink_bv_vriezenveen.pdf) 
 
 
 

Helaas zijn er ook 2 patiënten van de afdeling F1 (die zich nogeens verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de Stichting Matthijs) veel te jong overleden. Suzanne Niehof - van der Kolk op 

22 november 2005 en Heleen Mesritz op 26 november 2005 Wij willen Joost Niehof  en 
Eduard, Melssa en Joyceline Mesritz en hun naaste families nog heel veel sterkte wensen met 

dit grote verlies. 
 

 December 2005 
 

Op 7 december kregen we een mailbericht van de familie Scharenborg uit Haaksbergen. 
Hun broer Alfons  had voor zijn overlijden te kennen gegeven een gedeelte van zijn 
nalatenschap te willen schenken aan goede doelen en hebben in de geest van Alfons € 1000,- 
aan Stichting Matthijs geschonken. 
 
Hartelijk dank Broers en Zussen Scharenborg. 
 

 
Zondag 18 december 2005. Marinus van den Berg,  Pastor en schrijver, Heeft speciaal voor 
Matthijs iets geschreven.  (zie bijlage) 
 
Hele mooie woorden……wat ons als gezin erg goed doet Marinus heel hartelijk bedankt. 
 
 
En dan waren er een aantal Kerst en Eindejaarsgiften voor Stichting Matthijs. 
 
Congres en Studiecentrum Conferentiehotel Drienerburght € 500,- 
Machinefabriek Ten Heggeler     € 1500,- (zie bijlage) 
Hans Oude Hendriksman Houthandel Langeveen  € 675,- 
BV Aan.Mij. Welling Didam     € 1000,- 
Westerhof Wilderink Paus Geesteren    € 500,- 
Saxion Hogeschool  Kerstgift 2005    € 1500,- 

Januari 2006 
 
Zondag 9 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst C.V. De Alberger Bokke. Tijdens deze bijeenkomst 
maken Prins Jacky en Sik Sjef bekend dat hun als Goede Doel voor hun regeringsjaar hebben 
gekozen voor de Stichting Matthijs uit hun buurtdorp Geesteren. Wij zijn hun daar natuurlijk 
zeer erkentelijk voor. 

Februari 2006  
 

We hebben 30 T-shirts, bedrukt met het logo van Stichting Matthijs  in kleur gratis gekregen 
van Rini Jochem van Pinksterprint Enschede. Rini zorgt ook jaarlijks voor de aanwezigheid 
van de  EHBO tijdens het jaarlijks benefiet bij Dancing bruins. En dat is nog niet alles, voor 
The Benefit music Event 2006 t.b.v. Stichting Matthijs  hebben we al het drukwerk, posters, 
flyers en entreekaarten van Rini  ook nog eens gratis gekregen. Rini en medewerkers 
Pinksterprint nogmaals bedankt. 
 
 
Ook hebben we nog eens  2 Laptops extra aan het M.S.T te Enschede geschonken (soms 
een tekort op de F1) en ook 2 Home-trainers en 20 Gezelschapsspellen die ook het vaak 
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lange verblijf wat kunnen veraangenamen door een spelletje te doen met je gezin wat voor 
wat afleiding zorgt. 
 
 
Ook hebben we in februari een zelfde set gezelschapsspellen aan het A.M.C.te Amsterdam 
overhandigd  op de afdeling Hematologie van  Prof. Dr. van Oers. Ook hebben we een kijkje 
genomen op deze afdeling en hebben toegezegd voor 2 vaste computers en een Tv met DVD-
recorder. Ons eerste bezoek was al in november 2005. Maar lang leve de bureaucratie binnen 
de ziekenhuizen wachten we nog steeds op het groene licht, het tijdstip wanneer we de 
spullen mogen overhandigen. 

Maart 2006  
 

Prins Jacky en Sik Sjef en hun Hofdames komen  persoonlijk naar het buurtdorp Geesteren 
Dorpsstraat 11 om de cheque  te overhandigen met een geweldig bedrag van € 1.777,77. 
Ook hadden ze de fotograaf uitgenodigd om het vast te leggen (zie foto) 
 
Prins Jacky, Sik Sjef en de C.V. de Albergerger Bokke heel erg bedankt voor jullie bijdrage. 
 
 
Zondag 26 maart, Lachen voor Leukemie in Concordia te Enschede. 
 
Het initiatief komt van Rotaract Hengelo/Enschede een vereniging van jongeren in de leeftijd 
van 23 jaar tot 35 jaar, die er na streven een zinvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren. 
Hun keus is op Stichting Matthijs gevallen. Heel speciaal wil ik hun voorzitter noemen, Michiel 
Wegdam die een enorme inzet heeft getoond om  een geslaagd project te realiseren. 
 
Lachen voor Leukemie, bewust is er voor deze naam gekozen omdat de opbrengst ten goede  
komt aan mensen die ernstig ziek zijn en voor wie er dikwijls niet veel te lachen valt. 
 
De artiesten die allen belangeloos hebben opgetreden: 
 

• Di Stephano 
• Volle Venten 
• Lambert - Jan Koops 
• Jan Riesewijk  (bekend als Mans) 

 
En ook dank aan de sponsoren: 
 

• Notariskantoor Beunk, Dhr.Scherfke 
• Damste Advocaten, Dhr.Kroep 
• De Groot Installatiegroep, Dhr.Wassink 
• Lulof Druktechniek, Dhr.Azhimi 
• Noordlease, Dhr.Buikema 
• Pagelink, Dhr.Kok 
• PricewaterhouseCoopers, Hengelo 
• Sam Sam Cafe, Dhr.Hatenboer 
• Securica, de Directie 
• Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars  
• Ten Hag Makelaars Groep  
• Vanille, Grafisch Ontwerpbureau 
• Concordia. 

 
Het was een fantastische middag , tot in de puntjes verzorgd, en heeft het geweldige bedrag 
opgebracht van  € 8.500,-  Super! 
 
Rotaract Bedankt en in het bijzonder Michiel. 
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April 2006  
 

Zondag 23 april 2006, weer een bijdrage uit Albergen. 
 
La Bella Bok is een Dweilorkest. Jaarlijks organiseren ze een “Dweilfestival” er worden dan 
zo’n 20 kapellen aangeschreven om mee te werken. Dit jaar werd het gelijk met de 
Tukkerstocht gehouden. Traditioneel wordt er voor de opbrengst een Goed Doel uitgekozen. 
Deze keer voor Stichting Matthijs. We mochten na afloop een fantastische cheque van  € 
1.258,20 in ontvangst nemen. La Bella Bok bedankt, Bert Kreuwel bedankt. 
 
 
25  april 2006, Ik kreeg een telefoontje van Mevr. Kruiselbrink, die mij meedeelde dat haar 
man Jan was overleden aan leukemie. Tijdens zijn uitvaart was er op zijn wens een collecte 
gehouden in de kerk voor Stichting Matthijs. Ook deelde zij mee dat Jan altijd koorlid was 
geweest en dat  het koor ook nog iets wilde doen. 
 
Wij willen Mevr. Kruiselbrink en kinderen nog eens heel veel sterkte wensen met het overlijden 
van haar man en hun vader. De collecte heeft € 500,- opgebracht. Heel hartelijk dank. En de 
actie van Smartlappenkoor  Leedvermaak uit Eibergen nog eens  € 375,-. Ook het koor zijn we 
zeer dankbaar voor hun inzet. 

Mei 2006   
 

Ons bestuurslid  Niels Bouwhuis heeft een interview gehad met Sax. Sax is een Hogeschool 
magazine wat 10 keer per jaar verschijnt op Saxion Enschede/Deventer, uitgegeven aan 
docenten, studenten en medewerkers Saxion. Een heel mooi verhaal Niels, dankjewel er 
wordt goed beschreven wat en voor wie Stichting Matthijs zich inzet. 
(http://www.stichtingmatthijs.nl/File/niels_bouwhuis_sax.pdf) 
 
Niels bedankt. 
 

  
We hebben uit het Fons Kleinherenbrink Fonds een donatie ontvangen van € 7000,-, 
Hartelijk dank. 

Juni 2006. 
 

De Rabobank Tubbergen schenkt geld aan vijftal goede doelen. De bank selecteerde zelf  5 
goede doelen binnen hun werkgebied en de klant mocht kiezen naar welk doel zijn  € 2,00 
ging. 
 
(http://www.stichtingmatthijs.nl/File/persarchief_2006/rabobank_schenkt_geld_aan_vijftal_goe
de_doelen.pdf) 
  
Stichting Matthijs eindigde op de eerste plaats. Goed he? Er was  € 1.700,- te verdelen en 
Stichting Matthijs kreeg  € 588,-. Rabo bedankt. 
 

 
21 juni 2006, Saxion-docente zingt voor Stichting Matthijs. 
 
Speciaal voor Matthijs, zijn ouders en broer Ruben en alle leukemiepatienten heeft Carolien  
Bierman - van Wijngaarden een Cd opgenomen. Vanuit haar werk als docent 
vrijetijdsmanagement, is ze nauw betrokken bij de organisatie van het benefietconcert t.b.v. 
Stichting Matthijs. 
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Haar speciale cd  “Hopes & Fears”  gaat over de eenzame strijd van iemand die ernstig ziek 
is.  Het gaat over de angsten,  de verwachtingen,  maar ook over de kracht om te volharden in 
de strijd  tegen  deze levensbedreigende ziekte. 
(zie bijlage) 
 
Carolien bedankt voor alles wat je voor Stichting Matthijs hebt gedaan. 

 
PS. U kunt de Cd  bestellen voor 5 euro via www.stichtingmatthijs.nl. Ook kunt u het nummer 
beluisteren via de site. De gehele opbrengst gaat volledig naar Stichting Matthijs. 
 
 
28 juni 2006, The Benefit Music Event 2006  
 
Wel of niet een benefiet voor Matthijs dit jaar. Het zou eerst niet doorgaan vanwege het wk-
voetbal, het CSI Geesteren en de tentamenperiode. In maart is toch besloten om het door te 
laten gaan en in 3 maanden tijd hebben we met hulp van 3 studenten, die hiermee 
studiepunten konden verdienen en natuurlijk met de tomeloze inzet van Monique Bruins een 
heel goed programma van de grond gekregen. (zie bijlage) 
 
Optredens van Di-rect, Nick & Simon, Beethoven, Denise Mulder (kampioen paaldansen)   
Dj Pavo en Dj Korsakoff enz. en nog vele vrijwilligers kunnen we terug kijken op een 
gelaagde avond met een mooie opbrengst voor Stichting Matthijs. 
 
Echt super dat het nog gelukt is, iedereen die op welke manier dan ook een steentje heeft 
bijgedragen, heel heel erg bedankt Speciale dank aan de familie Bruins die weer 
belangeloos hun accomadatie beschikbaar heeft gesteld. 
 
Op naar The Benefit Music Event 2007. 
 

 
Juli 2006, Vrijdag 14 juli 2006 Veiling t.b.v. Leukemie Stichting Matthijs 
 
 
Het initiatief  komt van Ruben,  die vond dat het nu wel een keer tijd werd iets te organiseren 
voor zijn “kleine broertje” Matthijs. Het is voor ons allen meer als hartverwarmend dat zoveel 
lieve mensen een bijdrage  leveren middels zomaar een donatie, collecte, actie, inzameling, of 
op welke manier dan ook Stichting Matthijs een warm hart toedragen. Wij zijn jullie daar zeer 
erkentelijk voor. 
 
Tijdens het CSI Twente mocht de veiling plaats vinden in de Vip-Hospitality tijdens de Twentse 
borrel. Vrijdag 14 juli, 19.00 uur. 
 
Met hulp van Niels Bouwhuis en Patrick Holtkamp en natuurlijk de geweldige ondersteuning 
van Gerard, Ineke, Rob en Danielle Maathuis kunnen we terug kijken oop een zeer geslaagde 
veiling. 
 
De veiling werd gepresenteerd door Marga van Praag.  (NOS) 
 
De veilingstukken werden geshowd door Leonie Lammers  (Miss Overijssel 2006) en Kim 
Kotter  (ex- Miss Universe) 
 
En de veilingmeester is: Bert de Ruiter ( die helaas ziek was) en heel bekwaam is vervangen 
door  Jan Wilmink. 
 
Notaris Fiselier houdt alles keurig bij met assistentie van Claudia. 
 
Burgemeester Stegers bedankt iedereen namens Stichting Matthijs 
 
 
De kavels die geveild zijn: 
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• Wedstrijd tegen Ester Vergeer (Olympisch kampioen rolstoeltennis) 
• Een dag op de bok met het Twents Vierspan van Mark Weusthof 
• Gesigneerde bal van de selectie van Real Madrid. 
• Scilderijen van ondermeer: Corneille, LamBert, Jan te Wierik, Herman Brood en Tonni 

Voorn  
• Clinic. 
• Geheel verzorgde clinic bij de stal van Eurocommerce in Lochem, waarvoor de 

Twentse Topruiters Wim en Gerco Schroder rijden. 
• Ballonvaart in de luchtballon van Asito  en nog veel meer. 

 
Deze veiling werd mede mogelijk gemaakt door: 

• CSI Twente 
• Familie Maathuis 
• HMR consultancy 
• Galerie LamBert, Ootmarsum 
• Asito 
• Twents Vierspan van Mark Weusthof 
• Eurocommerce 
• Equipe DTR 
• Mevr. C. Bierman 
• Olympisch Netwerk 
• Twente & Jeroen Staman 
• Wheelchair tennis 
• Kick van der Vall 
• Dinand ter Braak 
• Manfred Kamphuis 
• Vanille Borne 

 
De veiling heeft totaal  €  20.000,00 opgebracht. Alle kopers van de kavels heel hartelijk 
bedankt voor jullie aankoop en donatie aan Stichting Matthijs. 
 
 
De voetbal Pool WK 2006 op Saxion. 
 
De Saxion Hogeschool had een WK Pool opgezet voor alle docenten en medewerkers. 
Als goede doel werd voor Stichting Matthijs gekozen en heeft  € 611,- opgebracht. 
Iedereen bedankt voor hun bijdrage. 
 
 
Zondag 23 juli 2006, Open dag bij FC Twente. 
 
Marjolein van Veen, Femmy van Slooten en Rick Arendsen waren de studenten van 
Saxion die met een standje van Stichting Matthijs en middels een Rad van Avontuur geld 
inzamelden bij de Open dag van  FC Twente. Met nog een aantal vrienden wisten ze een 
mooi bedrag van €  365,90  bij elkaar te krijgen. Iedereen heel hartelijk dank voor je bijdrage.  

Augustus 2006  
 

7 augustus 2006. De HELM van Carlos Checa. 
 
Ook op internet is er een veilingsite. www.project21.nl. Goede doel Stichting Matthijs. 
 
Motorsportcommentator Hans van Loozenoord (NOS Studio Sport) heeft de helm van 
motorcoureur Carlos Checa beschikbaar gesteld en koos ervoor om de opbrengst naar de 
Stichting Matthijs te doen gaan. De helm heeft  € 360,- opgebracht.  
 
Dankjewel Hans. 
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September 2006  
 

Op 8 september 2006 heeft Ezendam Installatietechniek te Hengelo het 35 jarig 
bedrijfsjubileum gevierd.  Dhr. Ezendam sr.  was 65 jaar geworden en nam formeel afscheid 
van het bedrijf. Als cadeau tip was gekozen voor Stichting Matthijs en dit heeft een bedrag van  
€  4.150,00 opgeleverd 
 
Wij willen de familie Ezendam heel hartelijk danken voor dit geweldige initiatief. 
 
 
Ook wil ik nog meedelen dat we vorige week een bezoek hebben gebracht aan het U.M.C.G. 
ziekenhuis te Groningen. Hier is binnen het ziekenhuis al heel wat voorwerk gedaan en het 
is de bedoeling dat we in november 2006 Laptops met ingebouwde webcam en een mooi 
platte TV met DVD-recorder voor de familiekamer gaan aanbieden. 
 
Wij zijn hier erg hartelijk ontvangen (hadden we nog niet eerder meegemaakt) 
 
 
Ook zijn we in augustus op bezoek geweest bij de Isalaklinieken Zwolle (vroeger Sophia) 
We hadden een afspraak met Dr.van Marwijk-Kooy en hebben samen met hem de afdeling 
hematologie en de isolatiekamers bezocht. Het gaat hier om 6 Laptops. Dr van Marwijk-Kooy 
overlegt met de Technische dienst en de Prof de overhandiging door kan gaan op vrijdag 27 
oktober a.s. 
 
 
Ook  lopen  er contacten met het ziekenhuis te Amersfoort. Het gaat hier om 3 laptops. 
 
Het Lukas ziekenhuis te Apeldoorn heeft 2 isolatiekamers waar we contact hebben met Dr 
Schaar. Dr Schaar was toevallig de behandelende hematoloog in Leiden van Matthijs. 
Sinds juli 2002 is hij werkzaam in Apeldoorn. 
 
 
Dus zoals u kunt lezen  is er nog volop werk voor Stichting Matthijs en zijn we nog lang niet 
klaar. Wel ben ik bijzonder trots wat we samen als stichting in deze 3 jaar van ons bestaan 
hebben bereikt. Matthijs zijn wens is toch in vervulling gegaan, dat voelt goed. 
 

Als moeder van Matthijs heb ik nu een wens. 
 

Ik zou het super vinden om een landelijke (grote) stichting te worden!!! 
 

Ik zal mijn uiterste best hiervoor gaan doen, maar kan het natuurlijk niet alleen. 
 

Ik hoop dat jullie Stichting Matthijs dan ook blijven ondersteunen en wil jullie daar voor 
bedanken. 

 
Wisten jullie dat we het afgelopen jaar 21 keer in de krant, weekblad, huis aan huisblad 
hebben gestaan? En zelfs 2 keer in De telegraaf. Ook is er 6  keer een  radio interview 
geweest en 2 keer heeft Tv Oost aandacht geschonken aan Stichting Matthijs. 
 
 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Suzan Kienhuis (moeder van Matthijs) 
Penningmeester van Stichting Matthijs  

 




