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

 

 

 

 

“Door de Stichting leeft Matthijs voort, zijn naam wordt genoemd” 

Geesteren, september 2010  
 
 



Voorwoord. 
 
  
 
 
Voor u ligt alweer het zevende 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 2009 tot en met september 2010 . 
 
Het hoogtepunt afgelopen jaar was de overhandiging aan het academisch ziekenhuis U.M.C. 
te Maastricht.aan de afdeling hematologie van Professor Schouten. Voor elke isolatiekamer 
een laptop met webcam, flatscreen tv, dvd-speler en een radio/cd speler.   
Op  deze afdeling vindt momenteel nog een verbouwing plaats (uitbreiding van meer 
isolatiekamers) wanner dit gereed is zullen we de nieuwe kamers ook voorzien van deze 
spullen. 
Wij hebben het ten zeerste gewaardeerd dat dit ziekenhuis ook medewerking wilde verlenen 
aan de tv opname van de E.O. Nederland helpt, waarin veel aandacht was voor het doel van 
Stichting Matthijs. U kunt deze uitzending terug zien op onze website.  
 
Ondanks de recessie blijven wij positief voor het komende jaar, met zijn allen de schouders 
eronder en we gaan voor een mooi resultaat in 2011  
  
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. 
Meer info: www.stichtingmatthijs.nl  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Suzan Kienhuis 

 

 

Stichting Matthijs 

 

 

 

Stichting Matthijs heeft een ANBI status, dus uw donaties zijn aftrekbaar.  
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25 september 2009 

Rotaryclub Ootmarsum 



Stichting Matthijs is voorgedragen door de heer G. Hendriksen, financieel directeur 
accountantskantoor, en hebben we op 25 september (de zesde verjaardag van stichting 
Matthijs) een mooi bedrag van € 500,- mogen ontvangen. 

Wij zijn de Rotaryclub hier heel dankbaar voor. 

 

29 september 2009 

Presentatie Saxion Deventer 

Voor de studenten Commerciële Economie waren Niels en Suzan voor een gast college 
uitgenodigd om te vertellen over Stichting Matthijs. 

De bedoeling is om een toertocht te organiseren door studenten in het kader van de nieuwe 
studievariant Sport en Experience management.  

Fancy Fair 2009                                                                                                                                                                      

Op vrijdag 2 oktober is op de Aloysiusschool in Weerselo de jaarlijkse Fancy Fair gehouden. 
Elk jaar gaat gaat een deel van de opbrengst naar een goed doel. 

Dit jaar is gekozen voor de Stichting Matthijs.  

Suzan Kienhuis is voor de Fancy Fair op school geweest en heeft aan de groep 6, 7 en 8 het 
verhaal verteld over de Stichting Matthijs. Alle kinderen waren het er over eens dat het geld 
dit jaar naar een zeer goed doel gaat. Wij wensen jullie veel succes met deze Stichting!  

Het bedrag van de fancy fair heeft  € 460,-  opgebracht voor Stichting Matthijs. 

 

3  0ktober 2009 

De dood is een geboorte van vele herinneringen. 

Yvonne Oostewechel-Volmerink overleden op 3 oktober 2009. 

Op haar eigen verzoek, i.p.v. bloemen graag een donatie aan de stichting Matthijs waarvoor 
een bus in de aula zal staan. - stond in het familiebericht. 

Wij zijn Yvonne heel dankbaar voor dit mooie gebaar en de collecte heeft maar liefst € 
1268,30 opgebracht. 

Onze gevoelens van medeleven gaan vooral uit naar Harry, Stella en Shaun. 

En haar zus Truus. 

10 november 2009 

De verjaardag van Matthijs. 



Misschien beter om nu geboortedag te noemen. 

Matthijs zou vandaag 31 jaar worden. 

 

Bericht uit ons Gastenboek 

Daar doen we het voor! 

 

Mijn mama en oma 
Mijn moeder is 1 november 2009 overleden in het ziekenhuis van Enschede.  

Ze had ALL daar zag en hoorde ik voor het eerst over Matthijs. 

Ik heb veel bewondering voor hem....danks zij hem kon ik met mijn moeder praten en 
konden mijn kinderen oma spreken al zijn ze nog klein (6 en 3) 

Ze wilde geen bloemen hebben maar een donatie voor stichting Matthijs. Ik hoop van harte 
dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Ik en de rest van mijn familie zijn jullie dankbaar voor 
alles.....groeten fam. koebrugge 

  

een jaar later.. 

 
Beste mensen, 

  

Vorig jaar kreeg mijn moeder Ricky Janse rond deze tijd de stamceltransplantatie in umc 
Radboud in Nijmegen. 

Dankzij jullie stichting heeft ze een weblog kunnen bijhouden en skypen met haar dierbaren. 

Helaas is ze 26 augustus overleden aan de gevolgen van acute leukemie. 

Ik wil jullie bedanken voor het feit dat we allemaal met haar konden communiceren met de 
computer,ondanks het feit van isolatie. 

Ga door met het goeie werk!! Liefs en respect! 

 

UMC Radboud Nijmegen, bericht gastenboek december 2009 

December 2009 

Donatie jubileum 
 



Geachte mw. Kienhuis / Beste Suzan,  

1 dec. was het 25 jaar geleden dat ik bij mijn werkgever verpleeghuis Eugeria te Almelo 
(thans Reggeland) in dienst was getreden. Dit moest natuurlijk gevierd worden. Ik heb vaker 
dit soort feestjes meegemaakt en zie dan iedere keer veel bloemen en wijn voorbijkomen.Ik 
wilde hier graag op een andere manier invulling aan geven en ben toen gaan nadenken hoe  

Aangezien ik in Geesteren ben opgegroeid sprak de “stichting Matthijs” me erg aan. 

Ik heb diep respect voor de manier waarop jullie dit vorm geven en uitdragen. 

Daarom heb ik gevraagd om op de uitnodiging voor de receptie te zetten dat ik liever geen 
bloemen en wijn wilde maar een bijdrage welke ik aan “stichting Matthijs” kon schenken.   

Hier is door iedereen gehoor aangegeven en heeft € 485, 00 opgeleverd. Dit is overgemaakt 
op jullie rekening, verder wil ik jullie alle succes toewensen en nogmaals geweldig wat jullie 
presteren. 

 

Met vriendelijke groet 

Helga  Weerink.  

 

 

5 december 2009  

Donatie ING 

 

Mevrouw Bouwhuis, werkzaam bij de I.N G.bank te Enschede, heeft zich ingespannen om 
voor het doel van Stichting Matthijs een mooie donatie te vragen bij haar werkgever. 

Wij zijn Adelheid dan ook erg dankbaar voor de mooie donatie van € 500,- 

 

 

 

 

 

5 december 2009 

Donatie huisartsenpraktijk  



 

Lucien Jansen en Ron Smulders, huisartsen te Boekelo zijn verhuisd naar een nieuwe 
huisartspraktijk in het Medisch Centrum de Windmolen. 

Bij de uitnodiging voor alle belangstellenden hadden ze gevraagd, mocht u voor ons iets 
willen meenemen, dan geven wij de voorkeur aan een gift voor stichting Matthijs (inrichting 
van isoleerkamers op de afdeling oncologie) 

 

Suzan mocht een bedrag van 600 euro in ontvangst nemen 

 

 

 

 

 

 

 

18 december 2009   Kerstactie 2009  St. Canisius Almelo   



De klassen 3H1, 3H2, 3H3, 3V1,en 3V2  R.K.S.G.St.Canisius in Almelo hebben vanmorgen in 
de LO-zalen een ‘penalty schietwedstrijd’ gehouden ter afsluiting van de kerstactie. Dit jaar 
hebben de klassen geld ingezameld voor de Stichting Matthijs.  

 

 
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 1350,- ingezameld. Een 
geweldig bedrag!  

Harry en Suzan Kienhuis ( ouders van Matthijs) nemen de cheque in ontvangst. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 december 2009 

Kerstgebak voor de afdeling F1 MST 



Op 24 december brengen wij traditiegetrouw jaarlijks voor Kerst 5 taarten naar de afdeling 
F1 van het MST te Enschede. 

Deze maar liefst 5 overheerlijke taarten worden ons elk jaar opnieuw geschonken door 
bakkerij “De Kleibakker” uit Tubbergen / Enschede. 

Namens patiënten en verpleegkundigen zijn we de banketbakkers zeer dankbaar voor deze 
smakelijke donatie aan Stichting Matthijs. 

 

28 december  

Zes laptops voor stichting Matthijs. 

De laptops zijn beschikbaar gesteld door de Bovenregionale Recherche Noord-en Oost 
Nederland. Rene Oosterlaken, hoofd Opsporing van deze organisatie overhandigde de 
laptops aan de moeder van Matthijs. 

Als blijk van waardering voor de tomeloze inzet van Harry en Suzan voor de stichting van 
hun zoon Matthijs ging de overhandiging gepaard met een mooi boeket bloemen. 

Stichting Matthijs is zeer dankbaar voor deze gift. 

 

 

 

 

Kerstdonatie:  Machinefabriek Ten Heggeler Hengelo 



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. 

Zie de brief die is verzonden aan hun relaties. 

 

 

Dank u wel! 

Ook willen wij graag iedereen voor hun gift, klein of groot, aan Stichting Matthijs bedanken 
voor hun bijdrage. Van sommige donateurs is ons geen adres bekend en sommige mensen 
willen juist graag anoniem blijven. 

 

 

 

Club van 100 

Vriendenkring Matthijs 

Geweldig dat er al zoveel lieve mensen lid zijn geworden van de Club van 100! 

Vrienden die Matthijs voor een langere tijd een warm hart willen toedragen. 

Het geeft ons als Stichting Matthijs een heel bijzonder gevoel en wij zijn jullie dan ook zeer 
dankbaar. Door jullie jaarlijkse bijdrage heeft de stichting een vaste bron van inkomsten 
zodat wij niet alleen afhankelijk zijn van acties en donaties. 

Het geeft ons extra kracht en moed om door te gaan, want er is nog volop werk voor 
Stichting Matthijs. Met zijn allen willen we de WENS van Matthijs vervullen, voor alle 
leukemie patienten in een isolatiekamer luxe voorzieningen. Zes ziekenhuizen hebben we al 
gehad, nu nog elf te gaan.  

Vrienden van Matthijs, nogmaals heel hartelijk dank voor jullie bijdrage. 

 

 

 

 

 

1 Februari 2010  Overhandiging UMC te Maastricht. 



De St. Matthijs bracht maandag 1 februari jl. een bezoek aan hematoloog prof. dr. H. 
Schouten en de verpleegafdeling A5 van het academisch ziekenhuis Maastricht. 
Harry en Suzan Kienhuis van de stichting Matthijs kwamen niet met lege handen. Zij 
verrasten patiënten van de verpleegafdeling met een grote flatscreen-tv, een dvd-speler, een 
laptop en een radio-cd installatie: “Deze spullen moeten helpen het verblijf in het ziekenhuis 
plezieriger te maken voor patiënten die vaak langdurig zijn opgenomen.” 

Het EO-televisieprogramma " Nederland Helpt " kwam opnames maken welke op 25 februari 
zijn uitgezonden op Ned.2. 

 Uitzending gemist? Zie de website van Matthijs bij video’s. 

 

   

 

5 februari 2002  - 5 februari 2010  



 

IN MEMORIAM    Matthijs Kienhuis                                                         

 

MATTHIJS, 

Vroeger was alles zo mooi 

Jij was er                                                        
                                                                 

Nu is alles anders 

Anders dan vroeger 

 
Matthijs we missen je elke dag weer 
Nu rest ons alleen de herinnering 

 

En toch blijf jij aanwezig 
Anders dan vroeger 
 

Matthijs, je naam wordt nog steeds genoemd 
Je telt nog altijd mee als we vertellen 

 

Je bent wel uit ons zicht 
Maar niet uit ons hart 
 

Matthijs, je bent niet meer weg te denken 
op onze levensweg! 

 

DOOD BEN JE PAS ALS JE WORDT VERGETEN 
VOOR ALTIJD IN ONZE HARTEN 

 

 

PA  MA  RUBEN 

 

 



5 februari 2010  

Donatie aan stichting Matthijs 

Mevrouw Gerdien Wassink hoorde over Matthijs en heeft in haar Stichting@Overleven vertelt 
over het doel van Stichting Matthijs. 

Alle bestuursleden waren overtuigd om een donatie te schenken. We hebben een geweldig 
bedrag van € 3000,- mogen ontvangen en zijn hier ook erg blij mee en bijzonder dankbaar. 

De Stichting@Overleven ondersteunt mensen die te maken krijgen met de diagnose kanker. 
Zij geven adviezen en o.a. juridische/financiele steun wanneer ziektekostenverzekeraars 
noodzakelijke medische behandelingen niet vergoeden. 

 

 

 

11 maart 2010  

65 jaar 

Mevrouw Schothuis - Gehring uit Albergen is 65 jaar geworden. 

Vrienden en familie heeft zij gevraagd een donatie voor "Stichting Matthijs" te doen 
i.p.v.cadeaus. 

Stichting Matthijs mocht € 250,00 ontvangen. 

Heel hartelijk dank voor dit mooie gebaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 april 2010  

Veilingstukken van Special People Art voor de Stichting Matthijs 

 

Siny Brakhuis van special people Art heeft enkele werken aangeboden aan “Stichting 
Matthijs” om te veilen. 
Deze zijn gemaakt door kunstenaars met een PGB of een verstandelijke beperking. 

 
Op de foto ziet u de overhandiging aan Suzan, moeder van Matthijs, Marietje Schepers 
samen met vrijwilligster Henny Trentelman, stagiaire Laura te Bos 

 

 

 

 

 



24 april 2010  

Ride 4 a Smile 

 

Een benefietevenement opgezet door studenten Commerciële Economie van Saxion 
Deventer, heeft afgelopen weekend bijna 3.000 euro opgebracht. De opbrengst komt 
volledig ten goede aan Stichting Matthijs. Suzan de moeder van Matthijs mag de cheque in 
ontvangst nemen van student Edgar Minks. 

 

  

De wielertoertocht startte en eindigde bij uitgaansgelegenheid Lucky in Rijssen. Diverse 
wielerverenigingen legden het honderd kilometer lange parcours af. "Het was erg geslaagd 
en een mooie opstap naar een terugkerend evenement” 

 

 

 

 

2 mei 2010  



Vriendinnenvoetbal op complex van TVC’ 28. 

 

Ontmoeting, gezelligheid en beweging, dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor de 
vriendinnenvoetbaldag. De gezamenlijke voetbalverenigingen uit de gemeente Tubbergen 
hebben hiertoe de handen ineen geslagen. Meisjes en vrouwen van alle leeftijden zijn voor 
dit evenement welkom. Het programma begint met een clinic die wordt geleid door vier 
speelsters van FC Twente. De kosten bedragen vijf euro per persoon. Daarvan gaat de helft 
naar Stichting Matthijs. Wij zijn Mark Mensink dan ook erg dankbaar voor dit mooie iniatief 
Meer info:  www.vriendinnenvoetbal.nl 

 

19 juni 2010   ROB SNEL  60 JAAR 

CADEAU VOOR MATTHIJS 

Beste Suzan, 

Afgelopen Zaterdag heb ik mijn 60-ste verjaardag mogen vieren met veel vrienden en 
bekenden. Ik heb daarbij aangeven dat ik een eventuele gift zou overmaken aan de Stichting 
Matthijs. 

Het doet mij dan ook veel plezier en genoegen dat ik als ambassadeur nu concreet zelf een 
bedrag van  €1000,-  kan over maken. 

Ik weet dat jullie er een goede bestemming voor zullen vinden. 

Vriendelijke groeten, 

Rob Snel 

 



3 augustus 2010 

 

Geacht Bestuur, 

Deze maand gedenken wij dat het 1 jaar geleden is dat wij afscheid hebben moeten nemen 
van mijn echtgenoot en onze vader Andre Mink. 

Tijdens zijn verblijf in het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden op de afdeling 
Hematologie onder begeleiding van Professor Willemze in de periode van januari tot juli 
2009, hebben wij kennis genomen van de Stichting Matthijs. 

Ook wij hebben persoonlijk ervaren hoe belangrijk het is dat tijdens wekenlange 
isolatieverpleging waar je je al die tijd niet buiten je kamer mag bewegen, je contact kan 
houden met familie en vrienden. De computer met internetverbinding gesponsored via de 
Stichting Matthijs bleek een geweldige uitkomst. 

Ondanks de grote inzet en begeleiding van het team op de afdeling , heeft Andre het niet 
gered en is helaas op 20 juli vorig jaar overleden. 

Tijdens zijn verblijf in het LUMC, heeft Andre aangegeven deze stichting en haar werk enorm 
te waarderen en ter nagedachtenis van mijn echtgenoot en onze vader schenken wij een 
bedrag van 500 euro aan Stichting Matthijs. 

Wij wensen de Stichting Matthijs veel succes met al haar werk, en verblijven, 

 

Namens de kinderen 

Sandra en Jurgen,  

Irma Mink - Stellingsma uit Eindhoven. 

 


