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Voorwoord 

Voor u ligt alweer het zesde 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 2008 tot en met september 2009. Het hoogtepunt afgelopen jaar was de 
overhandiging van 22 laptops met webcam aan het L.U.M.C te Leiden en de overhandiging van  
3 laptops, 3 relax-fauteuils, 3 hometrainers en 25 gezelschapsspellen aan het Meander ziekenhuis te 
Amersfoort.  
 
Het zesde jaar is een “rustig” jaar geweest  (in mijn ogen, een beetje te rustig) minder activiteiten, 
dus ook minder inkomsten. (kredietcrisis?) 
Maar wij blijven positief voor het komende jaar, met zijn allen de schouders eronder en we gaan voor 
een mooi resultaat in 2010.  
  
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. 
 
Geesteren, september 2009 
 
Suzan Kienhuis 

 
Stichting Matthijs 

 
Stichting Matthijs heeft een ANBI status, dus uw donaties zijn aftrekbaar.  
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September 2008 

- 

Oktober 2008 

● 1 oktober : Politie Oldenzaal schenkt laptop aan Stichting Matthijs 

.r  

In november 2007 werden vanuit een vrachtauto in Deurningen  
een grote partij laptops ontvreemd.  
Alle gestolen laptops zijn op eentje na allemaal teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. 
De laptop die op het politiebureau in Oldenzaal achterbleef werd geschonken aan de 
Stichting Matthijs. 
 
Wij zijn de politie zeer dankbaar voor dit geweldig initiatief. 
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● 22 Oktober : Schenking laptops aan Maeander Amersfoort & LUMC Leiden        

Op woensdag 22 oktober  heeft Stichting Matthijs t.b.v. leukemie, officieel de cadeaus 
aangeboden aan het Meander ziekenhuis te Amersfoort:  
 
3 Home-trainers  
3 Relax-stoelen  (electr. te bedienen in elke gewenste stand)  
3 Laptops met webcam  
25 stuks Gezelschapsspelen  

Mascha, ook leukemiepatiënt mocht symbolisch een laptop in ontvangst nemen. 

 

’s Middags togen wij naar het LUMC te Leiden om aldaar 22 Laptops met ingebouwde 
webcam te overhandigen.  
 
Op elke isolatiekamer 1 laptop, zodat leukemiepatiënten die hier vaak wekenlang moeten 
verblijven omdat ze vatbaar zijn voor infecties  nu toch middels het internet contact met de 
buitenwereld en hun thuisfront kunnen onderhouden en de dagen enigszins gemakkelijker 
zonder verveling doorkomen tijdens deze vaak zware behandeling met veel chemotherapie 

Heleen ook voor behandeling van 
leukemie ( AML)  in het LUMC mocht de 
eerste laptop in ontvangst nemen. 
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● 24 oktober : Maarten van der Weijden in comité van aanbeveling 

Maarten van der Weijden (ex-leukemie patiënt) is toegetreden tot het comité van 
aanbeveling van de Stichting Matthijs! 

 
 

 

 

 

 

 

 
● 25 oktober : 12 ½ jaar huwelijksfeest Neolette & Paul de Waal 

Neolette & Paul de Waal vroegen hun gasten i.p.v. cadeaus een donatie voor Stichting 
Matthijs. In totaal heeft dit  € 850,00 opgebracht, waar wij als Stichting erg blij mee zijn. 

Hartelijk bedankt. 
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November 2008 

● 11 november : Pre Ride Twente 

€ 11.111,11 voor Matthijs. 

 

Het betrof een cheque van de Pre Ride Twente. Vanwege de Elfde van de Elfde rondde de 
stichting het bedrag op deze carnavaleske manier af. Het geld voor de Stichting Matthijs is 
de meeropbrengst van de landelijke Ride for the Roses tegen kanker. Deze wielerrit werd 
eind augustus verreden in Goes. De Pre Ride Twente nam daaraan met een grote groep 
fietsers deel. Ook de tocht ernaar toe werd met de fiets afgelegd. 

Wij zijn alle fietsers, sponsoren en alle gulle gevers ontzettend dankbaar voor dit geweldige 
bedrag! Matthijs zal trots op jullie zijn! 
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● 27 november : Opening nieuwe showroom  Wegdam Autocosultancy Losser 

Michiel Wegdam uit Losser heeft bij de heropening van zijn vernieuwde showroom een 
donatie gevraagd voor Stichting Matthijs. 
In totaal heeft deze donatie € 685,00 opgebracht. 

Hartelijk dank Michiel. 
 
● 28 november : Roelof de Bruin (ex-leukemiepatiënt) 

Roelof de Bruin uit Surhuisterveen heeft de ziekte AML overwonnen. 
Hij heeft een feestje georganiseerd voor familie en vrienden en een donatie gevraagd voor 
stichting Matthijs. 
Doordat hij in het UMCG te Groningen gebruik kon maken van de laptop van Stichting 
Matthijs heeft hij zelfs zijn diploma kunnen halen.!! 
Wij zijn Roelof en zijn familie erg dankbaar voor de donatie € 455,00 en wensen hem veel 
geluk voor de toekomst. 

Zie onze promotiefilm, waar Roelof aan heeft bijgedragen. 
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December 2008 

● 5 december : Ook Sinterklaas denkt aan Matthijs 

Stichting Matthijs t.b.v.Leukemie mocht een cheque in ontvangst nemen van de stichting 
Sint Nicolaasaktie “De Noork “uit Hengelo. Wij waren erg verrast met het geweldige bedrag 
van 2.500,- EURO. Een super bedrag waarmee we weer een aantal  leukemiepatiënten in 
isolatie blij kunnen maken. Namens Matthijs willen wij Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten 
bedanken. 

 

 

● 18 december : Gratis vervoer met AstraZeneca 

Ook AstraZeneca zijn we erg dankbaar voor alle taxi ritten naar het UMC St Radboud te 
Nijmegen. Alle patiënten konden aangeven van wie zij graag bezoek wilden ontvangen. 
Vooral de mensen die zelf niet kunnen rijden en afhankelijk zijn van de trein en bus. 
Totaal zijn er 26 ritjes door collega’s uit de regio waar ook Ruben (Kienhuis) werkzaam is, 
door hun verzorgd. 

Zie de dankbare berichtjes in het gastenboek van Matthijs. www.stichtingmatthijs.nl  
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● 19 december : Kerstactie Stichting Matthijs Canisius Almelo 

  

 

De 3Havo en 3Vwo klassen van Canisius in Almelo hebben dit jaar geld ingezameld voor de 
Stichting Matthijs.  

Stichting Matthijs is in het leven geroepen om geld en middelen te werven die het verblijf 
van leukemiepatiënten in een isolatiekamer enigszins kunnen veraangenamen. Deze 
middelen zullen ook ten goede komen aan het medisch personeel, zodat hun werk 
vergemakkelijkt wordt.  

Concreet betekent dit o.a. dat laptops, tv’s, dvd’s en andere zaken worden aangeschaft om 
meer afleiding te geven voor de patiënten die wekenlang niet van de isolatiekamer af 
mogen. In veel ziekenhuizen zijn veel van deze zaken nog lang niet voorhanden door 
geldgebrek. Stichting Matthijs zamelt geld in om o.a. deze middelen aan te schaffen. 

Matthijs Kienhuis, oud-leerling van onze school, stierf op de jonge leeftijd van 23 jaar aan 
leukemie. Zijn grote wens was om ooit geld in te kunnen zamelen voor het ziekenhuis om 
het leven van leukemiepatiënten iets draaglijker te maken en mogelijkheden te creëren voor 
afleiding en contact met de buitenwereld.  

De leerlingen uit 3H/V Almelo hebben een stukje bijgedragen om aan deze wens gehoor te 
geven. 

Zij hebben E 1850,- ingezameld. Een geweldig bedrag!  
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● 23 december : Opbrengst winnend schilderij voor Stichting Matthijs 

 

Gerdien Luttje-Jansen won de hoogst te halen prijs bij Talens Palet 2008. 
Dankjewel Gerdien namens Stichting Matthijs. 

● December : Kerst & Oudejaarsgiften 

Het duo Marcel & Endie heeft € 1250,-geschonken. 
De opbrengst van hun nieuwe cd en een gage van een optreden, waar we zeker weer 
leukemie patiënten blij mee kunnen maken. 

Dankjewel Marcel en Endie. 

Wij zijn de Directie en medewerkers Machinefabriek Ten Heggeler B.V. bijzonder erkentelijk 
dat er wederom voor  "Stichting Matthijs" is gekozen als goede doel !   Heel Hartelijk Dank. 

Ook dank aan de Rotaryclub Hengelo. 

Mariette Bosch heeft Stichting Matthijs aangedragen bij haar bedrijf. Wij zijn ook bijzonder 
dankbaar voor de donatie van Annexum Beheer Amsterdam.  
 
Hartelijk Dank voor uw Kerstgiften en Eindejaarsdonaties. 
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Januari 2009 

● 11 januari : Overlijden Aniek Jansen 
 

“Zo sterk als ze was, deze strijd kon ze niet winnen” 

 
Op 11 januari 2009 overleed onze lieve, dappere dochter Aniek aan de complicaties van 
acute myeloïde leukemie na een strijd van ongeveer 15 maanden op de veel te jonge leeftijd 
van slechts 19 jaar. Totaal 165 dagen in het ziekenhuis van meest Enschede en Leiden 
hebben dat niet kunnen voorkomen. Een beenmergtransplantatie in april 2008 en vele 
medische handelingen verder leek het aanvankelijk goed te gaan maar begin november 2008 
sloeg de ziekte wederom meedogenloos toe. 

Tijdens haar (isolatie) opnames in Enschede heeft ze heel veel gehad aan spullen die 
geschonken zijn door “ Stichting Matthijs” o.a. labtop met webcam, internet verbinding, een 
lekkere relaxstoel, een grotere tv met dvd speler. 

Ze heeft ons verzocht om op de rouwkaart en tijdens het condoleren thuis en de 
crematieplechtigheid aandacht te vragen voor deze geweldige stichting. 

De collecte thuis en tijdens de crematieplechtigheid heeft een bedrag opgeleverd van  
€ 1379,15 exclusief internet donaties waarvoor onze hartelijke dank. 

Het bedrag is inmiddels in Geesteren aan de ouders van Matthijs overhandigd. 

Hierbij willen wij de “Stichting Matthijs” en in het bijzonder Suzan en Harry Kienhuis, de 
ouders van Matthijs, hartelijk bedanken voor dit geweldige initiatief. 

Met vriendelijke groeten, 
Fam. Jansen. 
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Februari 2009 

● 5 februari : In Memoriam Matthijs Kienhuis 

5 februari 2002 -  5 februari 2009 

Matthijs, 
Gedachten, vaak in flarden met geluid en met gevoel. 
Ik herinner de beelden van jouw gezicht, wit en koel. 

Samen op het strand, je laatste keer buiten. 
Ik beleef het steeds weer. 

Dan voel ik ook de pijn, wat doet dit vreselijk zeer ! 

Ik hoor de wanhoop, ik voel de tranen, het verdriet,  
van al zeven jaar,heel lang geleden. 
In mijn gedachten echter niet.......    

Ma 

Matthijs we zien je als we onze ogen sluiten en gaan dromen. 
Je kind kwijt raken is het ergste wat je kan overkomen. 

Pa en Ma 

              

“Mijn broer”,een glinsterend geslepen diamant, 

klaar voor de toekomst en zijn verdere leven. 
                     Mijn broer, een geschenk van pure reinheid, nu voor altijd in mijn hart. 

Matthijs, je had het geluk om veel talent te hebben;  
je had ook nog het talent nodig om geluk te hebben. 

Ruben (je grote broer) 

Voor de jonge dood zijn geen woorden, er is geen troost. 
Geen elke verklaring verhelderend. 

Een mens heeft recht op minstens een leven, dat langer duurt dan slechts een jeugd. 
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● 24 februari : Overlijden Ronald van der Tier 

Ronald van der Tier 
* 08 juli 1970       † 24 februari 2009 

 

Na een strijd van ruim 5 jaar is mijn man Ronald overleden aan de gevolgen van de ziekte 
van Hodgkin. Ronald is gestart met chemokuren en bestralingen in het ziekenhuis in Den 
Bosch. Helaas kwam de kanker na 2 jaar weer terug. Deze keer volgden alle mogelijke 
chemokuren en een stamceltransplantatie in het UMCG in Groningen. Het was tijdens de 
opnames in het UMCG dat hij voor het eerst te maken kreeg met de geweldige activiteiten 
van de Stichting Matthijs. De laptop van Ronald ging stuk en voor iemand die veel contact 
met de buitenwereld nodig had, was dat heel erg. Dankzij de stichting Matthijs heeft Ronald 
een laptop kunnen gebruiken tijdens zijn vele verblijven in het UMCG.   

Het was de wens van Ronald om op de rouwkaart en tijdens de crematieplechtigheid 
aandacht te schenken aan o.a. de Stichting Matthijs.  
 
Uiteindelijk is hiermee een bedrag van 403,31 EURO opgehaald.  
Een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van Ronalds geliefde BMW (1000 EURO) is 
hieraan toegevoegd. 

Het bedrag is inmiddels aan de moeder van Matthijs overhandigd ter ondersteuning van hun 
geweldige initiatief. 

Hanneke van Assche 
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Maart 2009 

● 28 maart : Jop’85 zet zich in voor Stichting Matthijs 

Harbrinkhoek/Mariaparochie  

Voor de brugklassers uit Harbrinkhoek/Mariaparochie was er 28 maart weer een avond van 
het jongerenpastoraat georganiseerd. Deze keer stond de avond in het teken van stichting 
Matthijs.  

 

Bij binnenkomst kregen de kinderen eerst een korte uitleg van Susan Kienhuis, de moeder 
van Matthijs. 

Matthijs was zelf ernstig ziek, maar had als wens dat hij, als hij beter was, geld ging 
inzamelen om het verblijf in een isolatiekamer voor leukemiepatiënten draaglijker te maken. 
Dit door bijvoorbeeld te zorgen voor laptops, tv’s, internet e.d. in deze kamers om zo contact 
met de buiten wereld te houden.  

Helaas heeft hij dit niet meer mogen doen, maar na zijn overlijden zijn Suzan en Harry 
Kienhuis verder gegaan om zijn wens uit te voeren. Met als resultaat de stichting Matthijs. 

Na deze uitleg gingen de kinderen bezig met het creatieve gedeelte van de avond. Er werden 
dakpannen en bloempotten beplakt met servetten, om deze vervolgens op maandagavond te 
verkopen. Al met al werd het een indrukwekkende en geslaagde avond voor de jeugd. De 
verkoop van de gemaakte spullen heeft het mooie bedrag van 1500 euro opgebracht. 

Op de foto ziet u enkele kinderen en bestuursleden van jop’85 die de cheque overhandigen 
aan Harry en Suzan Kienhuis. 
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April 2009 

- 

Mei 2009  

● 13 mei : De Leemstee loopt voor stichting Matthijs 

De kinderen van basisschool De Leemstee uit  Oldenzaal  hebben traditiegetrouw op Witte 
Donderdag weer deelgenomen aan de Kuuk’nloop, een sponsorloop die de school jaarlijks 
organiseert voor een goed doel De rondjes werden gelopen op sportpark ’t Venterinck met 
aangepast afstanden voor de diverse groepen. 
Het goede doel is dit jaar de Stichting Matthijs. Erg verheugend dat de ouders van Matthijs 
aanwezig waren om de leerlingen aan te moedigen en moeder Suzan samen met de 
schooldirecteur het startsein gaf. De afgelopen weken hebben leerlingen hun ouders,  
maar ook familie, buren en bekenden gevraagd ze te sponsoren. 

 

 

Op woensdag 13 mei j.l. mocht Suzan (moeder van Matthijs) de cheque in ontvangst nemen 
met een super bedrag van € 2.073,87. Wat zal Matthijs trots zijn op jullie ! 
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● 23 mei : Postduivenvereniging “De Luchtbode” 

Postduiven vereniging "De Luchtbode" doneert €1000,- aan Stichting Matthijs  
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan heeft de vereniging een aansprekende verkoop van 
jonge duiven georganiseerd. 
Deze eenmalige verkoop waarbij de Luchtbode vele topliefhebbers in Nederland heeft 
benaderd, is met veel succes gehouden. 

Op zaterdag 23 mei heeft de vereniging een cheque ter waarde van €1000,- overhandigd 
aan Suzan Kienhuis, penningmeester van de stichting en tevens moeder van Mathijs.  

 

● 24 mei : Gift van Chris Dermois 

Helaas moest jij de strijd verliezen Matthijs maar in gedachten zijn we vaak bij jou en je fam. 
Onze Chris ( 18 ) is nog aan het strijden tegen de vele complicaties na de 
stamceltransplantatie. Maar ondanks alles heeft hij voor jou stichting samen met fam en 
school 500,00 opgehaald. Op Koninginnedag was hij er zelfs bij en heeft samen met zijn 
tweeling broer bekendheid gegeven aan Stichting Matthijs. GEWELDIG!!!!!!  

Hopelijk kunnen er weer laptops gaan naar ziekenhuizen waar nog niets is, zoals hier in 
Utrecht. (UMCU) Het is zo belangrijk om te kunnen MSN-en met je vrienden en familie als 
het zo zwaar is.Als je in isolatie ligt en haast geen contact hebt met de buitenwereld. Chris 
weet hier alles van.Mensen BEDANKT !!!!!! 

Liefs van Froukje Dermois en mannen 

Juni 2009 

- 

Juli 2009 

-
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Augustus 2009 

● 30 augustus : Donatie Koets’n Keerls 

Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2009, op het landgoed van Kasteel Warmelo te 
Diepenheim. 

In de route hebben de Koets'n Keerls een echte authentieke tolweg opgenomen en speciaal 
voor deze dag is de tol ook weer ingesteld. Iedere aanspanning die van deze weg gebruik 
maakt, maar ook wandelende toeschouwers en fietsers moeten deze dag tol betalen. 

De opbrengst van de tol van die dag gaat naar de Stichting Matthijs. Mathijs Kienhuis werd 
slechts 23 jaar oud en overleed in 2002 aan leukemie. Hij schreef deze wens: "Als ik straks 
klaar ben met mijn ziekte, ga ik geld inzamelen voor het ziekenhuis, om het verblijf voor de 
patienten in de isolatiekamers te veraangenamen" Hij heeft het zelf niet meer mogen doen, 
maar de Stichting Matthijs zet zich in om deze wens waar te maken.  

Dus, dames en heren deelnemers, officials en bezoekers : let niet op de tarieven op het bord 
bij de tol, want die heeft het over dubbeltjes en stuivers, maar doneer genereus die dag aan 
deze stichting !!! 

Harry & Suzan Kienhuis mochten de TOL in ontvangst nemen,  
een totaalbedrag van € 514,83. 

Namens stichting Matthijs heel hartelijk bedankt. 
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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,UMC 
het Radboud te Nijmegen en het LUMC Leiden 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 
UMC Utrecht 
AMC Amsterdam                                                                                                                                 
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? 

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. 

Stichting Matthijs heeft de ANBI status. 

Rek. nr.  Rabo 13 21 04 474  
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● Bijlage 1 : Club van Honderd 

Geesteren,  najaar 2009 

Betreft:  Club van Honderd Stichting Matthijs t.b.v. LEUKEMIE 

Geachte heer/mevrouw, 

De Stichting Matthijs is een initiatief van familie en vrienden van Matthijs Kienhuis. 

Matthijs overleed in 2002 door een complicatie bij de behandeling van leukemie. Wekenlang 
heeft hij doorgebracht in isolatiekamers in het ziekenhuis. Sobere kamers met slechts een 
ziekenhuisbed en tv waar patiënten zeven dagen per week dag en nacht minimaal 6 weken 
aaneengesloten verblijven. 

Zolang er leukemie bestaat, zullen ongetwijfeld ook de isolatiekamers blijven bestaan. 

Daaraan kan de Stichting Matthijs weinig veranderen. Maar de stichting kan het verblijf in de 
isolatiekamers wel veraangenamen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van computers, Internet, 
relax fauteuils, dvd-spelers, etc. zodat de patiënten zich daar wat meer thuis kunnen voelen.  

Maar voor het kopen van al die belangrijke zaken is wel geld nodig. Veel geld. En wij vragen 
u ons hierbij te helpen. 

Wilt U lid worden van de Stichting Matthijs CLUB van HONDERD. 
Doneer 100 euro per jaar via deze machtiging voor de komende 5 jaar 

Of € 8,50 per maand. 

Kunnen wij rekenen op uw hulp?  

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website: www.stichtingmatthijs.nl 

 

Met uw steun gaat ons werk door.  
Dankuwel! 

 

Namens Stichting Matthijs t.b.v. LEUKEMIE  
Suzan Kienhuis   
(moeder van Matthijs) 
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● Bijlage 2 : Machtigingsformulier, steun Stichting Matthijs 

 


