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Geesteren, september 2008 

 

 

 

Voorwoord 

Voor u ligt alweer het vijfde jaaroverzicht van de Stichting Matthijs.  

In dit rapport vindt u een samenvatting van alle berichtgeving met betrekking tot de Stichting 

Matthijs in de periode september 2007 tot en met september 2008. 

  

Het hoogtepunt afgelopen jaar was de veiling op de Gala-avond van Womenonly op 17 

november 2007. Deze avond bracht maar liefst € 110.000,- op voor Stichting Matthijs.  

Met deze opbrengst hebben we voorzieningen kunnen leveren aan het U.M.C. St Radboud 

Nijmegen en het Meander Medisch Centrum Amersfoort en binnenkort hopen we ook het 

L.U.M.C. Leiden van 22 laptops te voorzien. 

Ter afsluiting wil ik u erop attent maken dat het nog steeds mogelijk is om lid te worden van  

de club van 100. Een club vaste donateurs die de Stichting Matthijs voor een langere periode 

een warm hart willen toedragen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Suzan Kienhuis 

Stichting Matthijs 

 

Stichting Matthijs heeft een ANBI status, dus uw donaties zijn aftrekbaar. 
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Nieuwsoverzicht september 2007 tot en met september 2008 

September 2007 

 

24 september 2007 

PROMOTIE DVD STICHTING MATTHIJS 

Op maandag 24 september jongstleden hebben de opnames plaatsgevonden voor een promotiefilm 

ten behoeve van de Stichting Matthijs. In de promotiefilm komen achtereen volgens aan het woord dr. 

Schaafsma (bestuurslid, hematoloog en destijds de behandelend arts van Matthijs) Roelof de Bruin 

(leukemie patiënt) en dhr. Wiegel (lid comité van aanbeveling Stichting Matthijs).  

De DVD is bedoeld om een indruk te geven welke impact leukemie op het leven van een patiënt heeft 

en op welke manier Stichting Matthijs zich inzet om de leefomstandigheden op isolatiekamers te 

veraangenamen. 

 

 

 
Bestuursleden Harry & Suzan Kienhuis, Niels Bouwhuis samen met  

dhr. Hans Wiegel. 
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Oktober 2007 

5 oktober 2007 

 

OVERHANDIGING CHEQUE 100 JAAR RABOBANK TUBBERGEN  

Op donderdag 5 oktober heeft Suzan Kienhuis van de Rabobank Tubbergen een cheque in ontvangst 
mogen nemen ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan. 
Een bedrag van € 2500 welke besteedt gaat worden voor de isolatiekamers. 
Hieronder treft u een foto van de overhandiging.  
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November 2007 

1 november 2007 

 

Op 1 november 2007 heeft dhr. Siemerink na 32 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Zorggroep Sint 

Maarten, afscheid genomen als bestuurder van de Zorggroep. Op de uitnodigingskaart van zijn 

afscheidsreceptie is als cadeautip aangegeven een donatie voor de stichting Matthijs. 

 

Een bedrag van maar liefst €  6250,- mocht ik in ontvangst nemen. 

 

8 november 2007 

Overhandiging laptops aan  
Meander Medisch Centrum te Amersfoort 

De afdeling hematologie/oncologie van Meander Medisch Centrum te Amersfoort waaronder patiënten 
met leukemie behandeld worden is op 8 november 2007 verblijd met drie laptops, drie hometrainers, 
drie relax fauteuils en twintig gezelschapsspelen. 

 
De laptop wordt symbolisch door teammanager  

Wilma Verkerk in ontvangst genomen 

 



5 
 

13 november 2007 

25 jaar getrouwd: ons cadeau voor Matthijs  
Een week geleden waren we 25 jaar getrouwd en dat hebben we met kinderen, familie en vrienden 
fantastisch gevierd. Het was een heel bijzondere dag voor ons, omdat we drie en een half jaar 
geleden niet gedacht hadden dit nog te mogen vieren. Toen werd bij Pieter acute leukemie 
geconstateerd, en begon een moeilijke periode voor ons. Na ups and downs gaat het nu weer heel 
goed en is er na een lange periode van onzekerheid weer vertrouwen in de toekomst. Met dank aan 
velen maar in het bijzonder aan het geweldige team in het LUMC. Al met al heeft Pieter zo'n 5-6 
maanden in het ziekenhuis gelegen, voornamelijk in een isolatiekamer. Gelukkig met een laptop van 
het werk om contact te houden met vrienden en collega's. Toen dachten we wel: eigenlijk zouden er 
voor iedere patiënt en laptop moeten zijn. Toen we onlangs lazen over de Stichting Matthijs was het 
eenvoudig om een cadeau voor ons 25 huwelijk te bedenken: we hebben alle gasten gevraagd om 
een bijdrage aan de Stichting Matthijs te geven. Dat leverde 680 euro op die we met veel genoegen 
naar jullie over maken. Heel veel succes met jullie geweldige werk!  

Marja en Pieter van den Heuvel. 

17 november 2007 

GALA WOMENONLY 2007 

Heel hartelijk dank lieve meiden (DAMES) van Womenonly 

VEILING BRENGT  € 110.000,- EURO OP VOOR STICHTING MATTHIJS 

In de praktijk is al vaak gebleken dat vrouwen veelzijdig zijn en over organisatietalent beschikken. Zet 
een groepje dynamische vrouwen op een avond bij elkaar en er zijn binnen no-time tientallen ideeën 
om iets op touw te zetten. Dit heeft geresulteerd in vier fantastische edities van Women Only, die op 
19 oktober 2003 voor het eerst plaatsvond. Ruim 350 dames genoten van een unieke dag. Een 
vervolg kon dus ook niet op zich laten wachten in 2004, 2005 én 2006. Dit jaar wordt Women Only 
georganiseerd op zaterdagavond 17 november met een superfeestelijk Gala, op wederom een 
bijzondere locatie, tijdens een bijzondere gelegenheid: ons 5-jarig jubileum! Dit jaar vieren we ons 5-
jarig jubileum. En dát gaan we vieren met een groots Gala! De opbrengsten van dit evenement 
worden geschonken aan de Stichting Matthijs uit Geesteren. 
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december 2007 

15 december 

KERSTMARKT te Delden. 

NBvP – VROUWEN van NU uit Delden  hebben zich op de kerstmarkt ingezet voor stichting Matthijs. 
Door het hele jaar allerlei spullen te maken voor de kerstmarkt hoopten ze op een mooi bedrag. 

Suzan heeft een lezing gehouden op hun eerste avond in 2008 en mocht ruim  500  euro ontvangen 
voor Stichting Matthijs 

 

 

● Eindejaarsgiften 2007 

Stichting Matthijs heeft van de volgende bedrijven en particulieren een eindejaarsgift mogen 

ontvangen. 

Hiervoor onze hartelijke dank 

- Machinefabriek Ten Heggeler Hengelo  € 1500,-    

- Mevr J.W.Ten Heggeler – Laan              € 100,- 

- Abbink Groep Vriezenveen                     € 1000,- 

- Spijker vouw & paneelwanden Enschede € 500,-    

- H. Pijper – Pelle     € 100,- 

- Mevr. Ypma – Defoer    € 200,- 

- B N Consult      € 100,- 

- Menger Modes BV    € 50,- 

- R. Heij      € 100,- 

Donatie Vredeveld     € 140,- 
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januari 2008 

3 januari 2008 

Dansmarathon 2008 
 
Op donderdag 3 januari organiseerde Dancemasters Reiners in Goor een dansmarathon voor de 
Stichting Matthijs. 
21 Leerlingen hebben het volgehouden om 12 uur achter elkaar te dansen, totaal 236 dansen. 
  
Zaterdag 26 januari werd bekend gemaakt hoeveel geld er is opgehaald en ook de prijswinnaars wie 
het meeste geld had ingezameld! Stichting Matthijs mocht een cheque in ontvangst nemen van maar 
liefst € 3.542,25 
   
Familie Reiners en leerlingen heel hartelijk dank voor jullie inzet en de geweldige opbrengst. 
Met dit bedrag kunnen we zeker weer een aantal leukemiepatiënten verrassen met een laptop. 

 
1 LEON VOSMAN 2 MANON VAN MUNSTER 

3 SARI LAMMERS 4 TESSA VEHOF 
5 KIMBERLY KARLSSON 6 LINDSEY STAIJEN 

 
Harry en Suzan mogen de cheque in ontvangst nemen van Marco van dansschool Reiners. 
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8 januari 2008 
 
Rene Jansen van R.J.Security heeft bij zijn 10 jarig bestaan van zijn bedrijf een donatie gevraagd voor 
Stichting Matthijs. Rene heeft zelf ook vele weken doorgebracht op de afd.F1 van het MST. Wij 
mochten maar liefst een bedrag van  € 4.058,- in ontvangst nemen en met dit bedrag is een mooie 
nieuwe familiekamer ingericht op de F1. 
 

 
 

12 januari 

Erna Beusink Stellinga 18 maart 1966 - 12 januari 2008 

Ik heb mijn strijd gestreden, ik heb mijn best gedaan. 
Ik wilde nog graag 40 jaar verder, maar mijn lichaam kon het niet aan. 

  
Mijn vrouw Erna en moeder van Laurence en Rutger is na een oneerlijke strijd van tien maanden 
overleden aan leukemie. Uiteindelijk aan een longschimmel die niet te bestrijden bleek. Toch heeft ze 
voor haar overlijden alles zelf geregeld en moest er ook een collecte gehouden worden voor Stichting 
Matthijs.  
Dat is een goed doel zei ze altijd. 
We zijn op woensdag 30 januari naar de familie Kienhuis gereden en hebben haar persoonlijk de 
opbrengst van 408,30 euro overhandigd. Zo hebben we ook een klein steentje voor de Stichting 
Matthijs bijgedragen. We wensen jullie nog veel succes en ga zo door met het steunen van mensen 
die in de isolatie kamer komen te liggen. Wij weten nu hoe belangrijk dat is voor deze patiënten. Erna 
zei ook altijd als ik weer gezond mag worden dan wil ik ook wat doen voor het KWF.  
Maar het was haar niet gegund. Erna was 41 jaar. 

  
Edwin, Laurence, Rutger Beusink,   Eibergen 

Heel hartelijk dank familie Beusink en nog veel sterkte gewenst voor de komende tijd. 
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21 januari 

Afscheidsreceptie Dhr. H.Goorhuis  algemeen directeur Rabobank Tubbergen 

Dankwoord Hans Goorhuis voor steun aan Stichting Matthijs. 

Langs deze weg wil Hans, voormalig algemeen directeur van de Rabobank Tubbergen, een ieder 

bedanken die tijdens zijn afscheidsreceptie een bedrag heeft geschonken aan Stichting Matthijs. 

“Met een bijzonder goed gevoel kijk ik terug op mijn afscheidsreceptie. Het was een perfecte afsluiting 

van de mooie jaren die ik bij de Rabobank Tubbergen heb doorgebracht. Ik wil hierbij ook een ieder 

bedanken die ter gelegenheid van mijn afscheid een bijdrage heeft gedoneerd aan de Stichting 

Matthijs uit Geesteren. Dit heeft een bedrag van € 3.000,- opgeleverd. Een prachtig resultaat, waar ik 

u mede namens de Rabobank en Stichting Matthijs zeer erkentelijk voor ben. 

Namens Stichting Matthijs willen we Dhr Goorhuis heel hartelijk danken voor deze geweldige donatie. 
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februari 2008 

In Memoriam Matthijs Kienhuis, 5 februari 2008 

5 FEBRUARI 2002                           5 FEBRUARI 2008 

Was  het 's morgens of 's avonds 

dat je  je zorgen en vreugde met ons deelde ? 

Was het gisteren of vandaag nog 

dat je  hand  me troostend streelde ? 

Was het de lente of de zomer 

die ons zo gelukkig deed zijn ? 

Was het de herfst of de winter 

die ons vreugde brachten, maar nu vooral pijn ? 

Was het de regen of de mist 

die ons zo in " verloren zijn " hulde ? 

Was het de stilte of het rumoer 

die ons met diepe eenzaamheid vervulde ? 

Het  antwoord  op vele vragen 

ligt in de toekomst verweven ; 

nu wij zonder jou, mijn lieverd, 

onze Matthijs, verder moeten leven. 

Pa      Ma    Ruben 

 

Dat je nooit meer 

Dat je nooit meer voor de deur zult staan 

Dat je nooit meer binnen zult stormen 

Dat je nooit meer zult mopperen 

Dat je nooit meer, nooit meer, nooit meer 

Nooit zal ik dat kunnen bevatten 

Wie zegt 't te kunnen begrijpen 

Begrijpt  NIETS.                         

 

  Marinus van den Berg 
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Maart 2008 

Op 7 maart heeft Herman Hegeman uit Nijverdal zijn  verjaardag gevierd. 

Samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkind wilde hij de dag, 28 februari dat hij 60 jaar werd niet 

zomaar voorbij laten gaan. Na maanden van ziek zijn en veelvuldig verblijf op de afdeling F1 van het 

MST, voelde hij zich nu goed om een feestje te organiseren voor familie en vrienden. Omdat Herman 

tijdens zijn opname veelvuldig gebruik had gemaakt van die heerlijke Relaxfauteuil, geschonken door 

Stichting Matthijs, had hij bij de uitnodiging aan zijn gasten een donatie gevraagd voor Stichting 

Matthijs i.p.v.cadeaus. Wij mochten maar liefst € 4.500,- in ontvangst nemen. Waar we Herman heel 

erg dankbaar voor zijn. 

Helaas hebben wij na 11 weken kennis genomen van het overlijden van Herman Hegeman op 28 mei 

2008. 

Namens Stichting Matthijs willen wij Mary, Nicole, Ruud en Roos alsmede Barry en Ellis nogmaals 

veel sterkte wensen voor de moeilijke tijd die nog komen gaat. 

 

13 maart 

                                  Lcd-schermen en computers voor patiënten  

Matthijs geeft RADBOUD groot cadeau. 

 

Eindelijk is het dan zover dat Stichting Matthijs ook in Nijmegen iets kan doen.  

Dit ziekenhuis wilde graag LCD Tv's in de isolatiekamers zodat de patiënten GRATIS Tv kunnen 
kijken ( 28 stuks) Het geeft als stichting een heel goed gevoel dat wij ook voor de leukemiepatiënten in 
isolatie te Nijmegen de kamers wat aangenamer kunnen maken. 

 

 

 



12 
 

April 2008 

20 april 

Wij zijn Jan van Halst en Humberto Tan bijzonder erkentelijk voor hun bijdrage aan de promotiefilm 
van Stichting Matthijs. 

Heren heel erg bedankt hiervoor. 

 

Mei 2008 

14 mei 

Erik Maathuis is op 14 mei 2008 overleden aan leukemie op de veel te jonge leeftijd van 22 jaar. Na 
19 maanden heeft deze bikkel zijn ongelijke strijd verloren. Zijn naasten besloten een collecte te 
houden bij het afscheid van Erik voor Stichting Matthijs. 

De opbrengst van de collecte was € 1249,82 

Namens de Stichting Matthijs en onszelf willen we alle gevers hartelijk danken voor hun gift. De 
Stichting Matthijs helpt Leukemiepatiënten om het verblijf in isolatiekamers iets draaglijker te maken. 

Nogmaals hartelijk dank. 

Familie Maathuis,  Weerselo. 

Stichting Matthijs wil de familie Maathuis nogmaals heel veel sterkte wensen met het verlies van hun 
zoon en broer, voor dit veel te jong overlijden zijn helaas geen woorden voor. 

Wij wensen jullie veel kracht en moed om verder te gaan. 

 

18 mei 2008  

Eerste Heilige Communie groep vier/ vijf basisschool Buurse  

In het communieproject komt het thema delen veel aan bod.  
In het kader hiervan hebben de kinderen samen met hun ouders een goed doel gekozen. 

De kinderen konden na hun communiefeest geheel vrijblijvend en anoniem geld geven aan het goede 
doel van Stichting Matthijs om het verblijf van leukemiepatiënten in een isolatiekamer door allerlei luxe 
spullen enigszins draaglijker te maken. 

Bijvoorbeeld door het aanschaffen van laptops met webcam, hometrainers, dvd-spelers etc. zodat de 
isolatiekamer een wat meer huislijke sfeer uitstraalt. 

De kinderen hebben voor Stichting Matthijs  € 622,35 gespaard. 

Namens alle mensen van Stichting Matthijs heel hartelijk dank! 

Voor meer info: zie www.stichtingmatthijs.nl 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingmatthijs.nl/
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Juni 2008 

27 juni 2008 

Bij de opening van KROEZEN administratie & belastingadviseurs werd geld ingezameld voor het 
goede doel dhr. Kroezen heeft besloten dat dit ten goede komt aan de Stichting Matthijs. 

Heel hartelijk dank voor het geweldige bedrag van € 2.750,-  

 

 

Juli 2008 

 

2 juli 2008  

Alweer voor het vijfde keer een groot succes 
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Augustus 2008 

Nog een paar lieve berichtjes in het Gastenboek van Matthijs. 

Afzender:Gerda Boonstra | Datum:03 08 2008 | E-mail: gerdaboonstra  

Zeker weten  
hallo, ik ben de Tante van Chris Dermois. Met eigen ogen heb ik gezien hoe belangrijk de Computer 
die via de stichting gebruikt wordt in het ziekenhuis. Nadat het bericht kwam dat Chris AML had, heb ik 
gezorgd in samenwerking met een collega dat er een weblog kwam en vlak daarna heb ik de familie 
weg wijs gemaakt op MSN, en zoals jullie op het weblog kunnen lezen, is dit voor Chris en Familie 
maar ook zeker voor de buiten wereld een hele grote steun geweest de afgelopen 6 week. Hij geniet 
nu even een week, buiten het beruchte kamertje. Maar zeker weten, echt niet met een pen te 
beschrijven, hoe in eens van de ene op de andere dag een laptop, onmisbaar en voor zeer grote 
steun kan zijn. En zeker weten, zal ik mijn schoonzusje helpen met het steunen van jullie stichting, en 
we hebben al eens eerder samen een actie gehouden voor een nichtje met ALL en dat was een groot 
succes, dus dit zal ook zeker gaan lukken. Volgende week woensdag (ws) gaat Chris weer naar E2 
van het UMCG, dus leg de laptop alvast maar klaar.  

Afzender:Froukje Dermois | Datum:03 08 2008 | E-mail: froukje_dermois@zonnet.nl  

Chris zijn honk  
Chris 17 jaar is getroffen door acute leukemie, na 10 dagen bouwen voor Roemenie kwam hij moe 
terug ( van te voren was hij al wat moe) acute leukemie, oneerlijker kan het niet. Maar hij knokt en 
strijdt. Zijn web-log is http://chrisdermois.web-log.nl Door stichting Matthijs heeft hij vrijwel direct een 
laptop gekregen in het ziekenhuis en zo communiceert hij met de buitenwereld. Woensdag gaat hij 
weer heen voor lange tijd. Als wij weer in een wat rustiger vaarwater komen gaan we voor stichting 
Matthijs iets organiseren. Een kanjer van een stichting. liefs Froukje Dermois  

 

 

18 augustus. 

Een telefoontje van mevr. Butzelaar uit Hoogland met de mededeling dat haar man Jan Butzelaar 

ontzettend had genoten van de laptop met webcam tijdens zijn verblijf in een isolatiekamer van het 

Meander ziekenhuis te Amersfoort waar hij werd behandeld voor leukemie..Helaas is meneer 

Butzelaar overleden op 16 augustus 2008 en bij zijn afscheid is er een collecte gehouden voor 

Stichting Matthijs.  

Namens Stichting Matthijs hartelijk dank voor deze bijdrage en wij wensen Ina, Mark en Sonja, Daan, 

Mirthe, Sander en Leonie nog veel sterkte en kracht voor de komende tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gerdaboonstra?subject=Re:Zeker%20weten%20%5bwww.stichtingmatthijs.nl%5d
mailto:froukje_dermois@zonnet.nl?subject=Re:Chris%20zijn%20honk%20%5bwww.stichtingmatthijs.nl%5d
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30 augustus 2008 

Pre-Ride Twente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toertocht gaat van Oldenzaal naar Dordrecht en deze afstand is 220 km.  Daar zullen de 
rijders overnachten en zondagmorgen om 8 uur vertrekken ze weer onder begeleiding naar 
Zierikzee door de Killtunnel. Om 11 uur wordt door de organisatie van de  RIDE for the 
ROSE’s  voor in het peloton ruimte gemaakt in Zierikzee waar ze in kunnen schuiven. Dan 
gaat de tocht over de Oosterscheldekering naar het eindpunt Goes.  Een belevenis. 

De opbrengst van de Pre-ride is voor de Stichting Matthijs. 
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September 2008 

Maarten van der Weijden   ex-leukemiepatiënt 

Is toegetreden tot het Comité van aanbeveling van de Stichting Matthijs! 

 

25 september 2003 – 25 september 2008  

Het eerste lustrum van Stichting Matthijs 

Wij kijken met een goed gevoel terug op de afgelopen 5 jaar. 

Ook met dank aan uw donatie / actie / sponsoring. 

Wij gaan de volgende 5 jaar dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Het is een eer dat zo 

veel mensen zich inzetten voor de stichting, samen met de mensen die betrokken zijn 

geweest bij het leven en de ziekte van Matthijs.  
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Steun Stichting Matthijs 

 

 

Ziekenhuizen met een afdeling hematologie  waar stamceltransplantatie plaats vindt 
hebben isolatiekamers en kunnen patiënten met leukemie, Hodgkin en aanverwante 
bloedkankers behandelen. 

Totaal zijn er nu 17 ziekenhuizen  in Nederland waar deze patiënten kunnen worden 
behandeld. Een eerste vereiste is contact via internet met de buitenwereld in deze kamers 
toch wel erg belangrijk.  

Onze eerste doelstelling is nu om alle 17 ziekenhuizen te voorzien van internet en laptops. 
Wij hebben in het MST Enschede, het UMC Groningen, het Meander Amersfoort en het 
Radboud te Nijmegen al aan een aantal wensen kunnen voldoen om de kamers wat 
aangenamer te maken zodat patiënten zich wat meer thuis kunnen voelen in deze toch al zo 
moeilijke omgeving tijdens de zware chemo-kuren. 

De ziekenhuizen waar “Stichting Matthijs” t.b.v. LEUKEMIE ook graag deze voorzieningen 
nog wil overhandigen zijn: 

Isala Klinieken Zwolle 
St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein 
Haga ziekenhuis Den Haag 
Gelre ziekenhuis Apeldoorn 
LUMC Leiden 
UMC Utrecht 
AMC Amsterdam en VU Amsterdam 
EMC Rotterdam en Daniel den Hoedt 
UMC Maastricht 

Er zijn kleine isolatieafdelingen in Eindhoven, Maxima Medisch Centrum in Veldhoven 
en Den Bosch. 

 

Dus zoals u ziet nog volop werk voor Stichting Matthijs. 

Om aan deze wens te kunnen voldoen is er nog heel veel geld nodig.  

 

“Matthijs zijn WENS” is nu onze opdracht !!! 

Steunt U ons? Vul dan de machtiging in. 

 

Stichting Matthijs heeft een ANBI status, dus uw donaties zijn aftrekbaar. 

 


