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



Voorwoord. 
  
Wie zijn we, wat zijn we en waar willen we naar toe. 
Stichting Matthijs is in het leven geroepen om het verblijf van leukemie-patienten in 
een isolatiekamer op de afdeling hematologie iets draaglijker en aangenamer te 
maken. Gemiddeld moet een leukemie patient 3 of 4 zware chemokuren ondergaan  
en per kuur ongeveer 6 weken doorbrengen in een isolatiekamer, dan een weekje 
naar huis om even goed aan te sterken en vervolgens weer terug en weer 6 weken 
verblijven in een isolatiekamer om dat je bijna of helemaal geen weerstand hebt 
tijdens de behandeling. Totaal ben je zeker een half jaar bezig of nog langer. 

Stichting Matthijs wil graag op de afdeling hematologie de kamers voorzien van 
allerlei luxe voorzieningen zodat het een beetje een gezellige kamer wordt. 
Dit idee komt van Matthijs zelf, hij heeft nooit geloofd dat hij deze zware strijd niet 
zou winnen en ging het gevecht aan in de veronderstelling als ik straks beter ben ga 
ik me inzetten voor de ziekenhuizen. De patiënten die dezelfde lange weg moeten 
ondergaan als ik zullen het beter hebben zodat het hen nergens aan ontbreekt 
tijdens hun vaak lang en zware verblijf. 
Laptops met internet stond toen in 2002 boven op zijn lijstje. 
Contact onderhouden met je familie en vrienden, school, mailen en surfen op het net 
voor de hoog nodige afleiding. 
Ook relaxstoelen, mooie tv’s,dvd spelers en home trainers, het is erg belangrijk om je 
spieren te onderhouden. Ook gezelschapsspellen zijn zeer welkom. 
Het hoogtepunt afgelopen jaar was de overhandiging van 8 laptops aan het M.S.T. te 
Enschede aan de nieuwe afdeling hematologie E4 (voorheen de afdeling F1)   
De laptops die in 2004 al waren geschonken aan het M.S.T. zijn nu vervangen door 
de  nieuwste laptops met nog meer mogelijkheden. 
Het achtste 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.  
Er zijn al een paar leuke acties aangemeld voor 2013. 

Nieuw initiatief: 
“Stichting Matthijs” wil graag overnachting voor naaste familie kunnen realiseren 
wanneer hun zoon, dochter, vader, moeder een beenmergtransplantatie moet 
ondergaan in een academisch ziekenhuis. 
Wij zijn bijzonder verheugd dat een grote hotelketen in de buurt van academische 
ziekenhuizen hier landelijk aan mee willen werken. 
Ter afsluiting wil ik u erop attent maken dat het nog steeds mogelijk is om lid te 
worden van de Club van 100 “ Vriendenkring Matthijs “ Een club vaste donateurs die 
de Stichting Matthijs voor een langere periode een warm hart willen toedragen. 

Geesteren, september 2011   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Stichting Matthijs 
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VERLIES-EN WINSTREKENING 2012 

UITGAVEN                                                                    ONTVANGSTEN                                                             

Voorzieningen ziekenhuizen              7.850,-                  Saldo                                        3.873,- 
Km+ tel. vergoeding                             698,-                   Donaties: 
Kaarten/postzegels                                538,-                   Sponsoren/akties                     6.250,-  
Div.kosten                                             355,-                   Vriendenkring                         3.700,- 
Brochures/briefpapier                         1.250,- 

Totaal uitgaven                                 10.691,- 
Saldo ontvangsten-uitgaven               3.132,- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal                                                13.823,-                                                                 13.823,- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALANS PER 31 DECEMBER  2012 

Totaal ontvangsten         13.823,- 
Totaal uitgaven               10.691,- 
----------------------------------------- 
Saldo 31-12-2012             3.132,- 

!                              


