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BERGJE TEGEN KANKER

500 KINDEREN BEKLIMMEN
DE SALLANDSE HEUVELRUG
Niet de Alpe d’Huez of de Mont Ventoux, maar de Holterberg. Bijna 500 kinderen beklommen
vrijdag 27 mei jl. de Sallandse Heuvelrug bij Bergje tegen Kanker. Een emotionele tocht met
een minuut stilte, live-muziek en gedachten aan dierbaren die vechten of vochten tegen de
ziekte.

Initiatiefnemers
aan het woord
“Volwassenen beklimmen een hoge berg in Frankrijk om geld in te
zamelen of de ziekte een plaatsje te geven. Maar voor kinderen is
dat te zwaar, terwijl wij ook verdriet hebben en dat willen verwerken.
Mijn vader zei toen: dan halen we een berg naar Nederland. En zo
is de tocht ontstaan”, vertellen de initiatief-nemers Ian (13) en Vince
(12) van der Pal uit Coevorden.
Hun vader Peter overleefde na 76 chemo’s wonder boven wonder de ziekte.
“Kinderen worden vaak vergeten bij dit heftige proces. Maar ze hebben ook verdriet
en moeten leren leven met de onzekerheid. Speciaal voor hen hebben we deze
tocht georganiseerd.”

Sponsor aan het woord

MÜLLER
FRESH FOOD LOGISTICS
Vorig jaar oktober werden we benaderd
door de net opgerichte Stichting Bergje
tegen Kanker met de vraag of ze gebruik
mochten maken van onze parkeerplaats.
Het evenement zou voor de eerste keer
plaatsvinden op 27 mei 2016. Een draaiboek was er nog niet, slechts ideeën.
Alleen het begin- en eindpunt stond vast.
De start bij Müller Fresh Food Logistics en
de finish bij Dalzicht in Nijverdal. Een aantal
keren hebben we met Peter om de tafel
gezeten en gaandeweg kreeg het evenement handen en voeten. Het moest een
nul-euro evenement worden, wat inhoudt
dat de stichting slechts gebruik maakt van
goederen en diensten die zij aangeboden
krijgen. Geld om iets aan te schaffen is niet
beschikbaar. Iedere euro die wordt verdiend gaat naar het KWF.
Een prachtig initiatief. Ook MFFL kon bijdragen met goederen en diensten. Zo hebben
we onder andere de huif beschikbaar gesteld als podium bij start en finish, KW78 als
ontbijtruimte voor de vele vrijwilligers, twee
trucks als startpunt, etc.

Bergje op tegen kanker 2016
Korte terug- en vooruitblik
door burgemeester Arco
Hofland
Ik weet het nog goed 27
mei 2016. Ik mocht 500
kinderen na één minuut
stilte, uitzwaaien die een
overweldigende tocht zouden gaan wandelen.
Wat knap en wat heb ik een respect voor deze
kinderen die in een achtbaan van emoties
zijn gaan wandelen. Of je nu een persoonlijke
ervaring had of dat je met je vriendje of
vriendinnetje meeliep, kanker heb je niet alleen.
Dit maakt het allemaal erg bijzonder.

dat het geen gewone wandeltocht was, samen
met elkaar konden zij het verdriet toch een plekje
geven. Ook zag ik scholen uit onze omgeving die
meeliepen en daarbij betekenis gaven aan deze
speciale wandeltocht.
2017
Ik wens Ian en Vince alvast heel veel succes toe
met organisatie van de wandeltocht in 2017. Dat
het opnieuw een emotionele tocht mag worden
waarin we denken aan onze dierbaren die
vechten of vochten tegen de ziekte.

Burgemeester gemeente Rijssen-Holten
Arco Hofland • oktober 2016

Het initiatief om met zoveel kinderen berg
opwaarts te gaan kwam van Ian en Vince. Hun
vader Peter overleefde na 76 chemo’s wonder
boven wonder de ziekte. Ik zag aan de kinderen

Ook de gemeente Rijssen-Holten heeft alle
medewerking verleend; o.a. hield burgemees-ter Hofland het openingswoordje, de
gemeente heeft verkeersregelaars ingezet
en er voor gezorgd dat de Holterberg verkeersvrij was gedurende de wandeltocht.
Door zowel de regionale als de landelijk
pers is er veel aandacht aan het evenement
geschonken; zo waren o.a. TC Tubantia,
Dagblad van het Noorden, RTV Oost, RTV
Drenthe en SBS Hart van Nederland aanwezig om een reportage te maken. De
Stichting Bergje te-gen Kanker kan terugkijken op een zeer goed verlopen evenement
en heeft ook de datum voor volgend jaar al
bekendgemaakt: vrijdag 19 mei 2017.
Streven is dat er dan maximaal 2000 kinderen gaan deelnemen.

Scholenproject Bergje tegen Kanker
Het was Vince van der Pal die in het najaar van 2014 zijn vader belde met de boodschap: Papa ik wil het in mijn
spreekbeurt niet over de Franse revolutie hebben, maar over kanker. En ik wil ook vertellen wat mijn beleving hierin
is! Daar schrok ik van, zei vader Peter want wat kon ik verwachten?” Uiteindelijk werd dit een prachtige spreekbeurt
die uitstekend in het project Bergje tegen kanker zou passen.

BEDANKT
IEDEREEN...

Als de diagnose kanker gesteld wordt, dan hebben ook kinderen ruimte nodig om verdrietig te zijn. Dat wordt volgens
Peter van der Pal nogal eens vergeten.
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Kinderen sirieus nemen
“Kinderen worden op allerlei manieren met kanker geconfronteerd”, stelt Corine den Hollander van Nazorgcentrum
IntermeZZo, verbonden met het Oncologisch centrum van
Isala. “Hun opa, oma, ouder of klasgenootje wordt ziek.
Volwassenen willen kinderen ontzien en ontwijken het onderwerp, maar daarmee worden ze niet serieus genomen.”
Dat is precies wat ervaringsdeskundige Peter van der Pal
ziet gebeuren. Hij woont met zijn gezin in Coevorden en
werd jaren geleden tegen kanker behandeld in het Isala
ziekenhuis. “Ik zat in een kansloze positie”, vertelt hij. “Ik had
het geluk te mogen herstellen.” Hij ontdekte hoe zijn zoons
Ian en Vince, toen 6 en 5 jaar oud en nu inmiddels 14 en
12 jaar, zijn ziekte beleefd hebben.
Eerste presentatie en spreekbeurt
Op 9 maart 2016 vond de eerste schoolpresentatie plaats
op de Willibrordusschool te Coevorden, de oude basisschool van Ian en Vince. Na het welkomstwoord van
schooldirecteur Herman Benes hield Peter van der Pal een
korte inleiding. ‘Je hebt kleine en grote ongelukken. Kanker
is ook een ongeluk, het overkomt je. Maar, kanker en dood
zijn niet meer hetzelfde.
Steeds meer mensen genezen van de ziekte kanker. Hij
bedankte de medewerkers en de leerlingen van de school
voor de goede opvang en de vele tekeningen, die hij, Vince
en Ian kregen in die zware periode. Vervolgens hield Vince

zijn indrukwekkende spreekbeurt, met medewerking van
Ian die de bijbehorende beelden toonde.
Hoe ga je om met je verdriet
Vince vertelde over het ontstaan van het woord kanker en
dat je door gezond eten, niet roken en veel beweging de
kans op kanker vermindert. ‘Je kan erover praten, hard in
een kussen slaan of tegen de wind in fietsen. Maar je moet
geen scheldwoorden met kanker gebruiken, dat doet veel
mensen pijn.’ Corine den Hollander, verpleegkundige oncologie van Isala in Zwolle, beantwoordde vele vragen van
de kinderen. Tenslotte werd er een filmpje getoond van
boswachter Ine Nijveld, dat onlangs is opgenomen op de
Sallandse Heuvelrug. Hierin nodigde zij de kinderen uit om
samen met alle andere Bergje tegen kanker kinderen de
wandeltocht over de Holterberg langs de Haarlerberg naar
de top van Noetselerberg te beklimmen.
Kanker bespreekbaar maken
De presentatie werd zo verrassend goed ontvangen dat
het drietal, samen met Corine, door de regio trok om dit
verhaal op andere scholen te brengen. “Dit is een gouden
formule. De kracht zit in het feit dat een kind het verhaal
vertelt”, legt Corine uit. Voordat ze InterMeZZo oprichtte,
was ze oncologisch regieverpleegkundige. “Ouders geven
dit onderwerp een lading. Die leggen er angst op. Door
kanker bespreekbaar te maken, haal je de lading er af.”
Vince knikt. “Ook kinderen mogen verdriet hebben.” Ian
vult zijn broertje aan: “Als je verdrietig bent en je mag er
om huilen dan raakt je hoofd weer leeg. Anders ben je er
op school niet bij en maak je het met je eigen fantasie veel
erger.”

Wilt u als school of instelling dat wij bij u een presentatie verzorgen
neem dan contact op met onze stichting Bergje tegen kanker.

contact@bergjetegenkanker.nl

Bij deze een speciaal woord van dank,
namens het bestuur van Bergje tegen
kanker, voor al jullie steun en inzet afgelopen 27 mei. Een idee hebben is leuk,
maar uitvoeren? Dit had nooit gekund
zonder jullie aller medewerking.
De eerste editie van Bergje tegen kanker
heeft enorm veel positieve reacties gekregen maar ook prachtige en soms ook
persoonlijke (heftige) verhalen kregen
wij te horen en te lezen. Wij zijn dan ook
vreselijk trots wat er in de 1e editie van
Bergje tegen kanker is neergezet maar
zeker ook overtuigd van het nut en de
noodzaak om dit evenement te organiseren voor kinderen!
Kunnen wij op 19 mei in 2017 weer op
u rekenen?
Namens het bestuur
van Stichting
Bergje Tegen
Kanker.
Peter van
der Pal

BWB-school zet beste beentje voor
De kinderen van de twee groepen 8 van de Burgemeester Wessels
Boerschool in Dalen -kortweg BWB-school- zetten ook hun beste
beentje voor tijdens de beklimming van de Sallandse Heuvelrug.
Irma Soppe, de moeder van Pim uit groep 8,
was de aanjager voor deelname aan de tocht.

Veel meegemaakt
‘Ik heb de school erover benaderd, mede doordat de kinderen zoveel hebben meegemaakt
door de ziekte -zij had kanker- en het overlijden
van hun klasgenoot Pien van den Brand.’
Veel indruk
Zij vertelt: ‘Peter van der Pal is op bezoek
geweest en zijn verhaal maakte veel indruk. Hij
vertelde bijvoorbeeld over het initiatief van zijn
zonen Ian en Vince en de aanleiding daarvoor.
Onze kinderen hebben dezelfde leeftijd en dan
komt dat wel heel dichtbij.’

Dagje uit
Voor de kinderen van de BWB-school was de
beklimming van de berg ook een dagje uit. ‘Zij
waren even weg zonder in het ziekteproces te
blijven hangen en dat is heel goed.’
Goed georganiseerd
Zoon Pim heeft in ieder geval genoten. ‘We
gingen er met de bus naar toe en het was heel
erg leuk. Ik vond het heel goed georganiseerd,
de middagpauze duurde wel wat lang.’ Ook
moeder Irma vond het prima voor elkaar. ‘Het
was goed geregeld, ook was er begeleiding en
reden er motoren. De minuut stilte vond ik heel
bijzonder.’ Vanuit de school liepen de leerkrachten Cristian Wolbers en Alie Kuipers mee.
Pim heeft de 12 kilometer zonder problemen
afgelegd. Net die week was de avondwandelvierdaagse in Dalen, waaraan ook de groepen
8 meededen. Na terugkeer van de Sallandse
Heuvelrug wandelden zij nog mee. Een topprestatie dus!

Een mooi en zeer geslaagd event
met een lekker zonnetje
We zijn met z’n allen meer onder de zon
dan we denken en we smeren ons te
weinig in met anti-zonnebrand, waardoor
onze huid schade oploopt door de
UV-straling van de zon. Vooral jonge
kinderen moeten zich goed beschermen
tegen de zon, aangezien zonneschade aan de jonge huid
een extra groot risico op huidkanker op latere leeftijd kan
veroorzaken.
Om deze reden was Vision aanwezig tijdens de 1ste
editie van Bergje tegen Kanker. Bergje tegen Kanker geeft
kinderen een platform om zich te uiten. Een mooi, zeer
geslaagd evenement dat nog vele edities zal krijgen.
Kinderen waren deze dag bezig met verwerking en / of een
steentje bij te dragen in de missie om kanker wereldwijd
te verslaan. Op deze dag konden we kinderen juist heel
goed bewust maken van het belang van insmeren, om
op latere leeftijd negatieve gevolgen, zoals huidkanker, te
voorkomen.
Het uitdelen van de tubetjes aan het begin van de dag
was erg geslaagd, evenals gedurende de lunch op de
Dagcamping. En bij de finish
scheen symbolisch het
heerlijke zonnetje! Hoe mooi
was dat
Bedankt voor alles!
Patrizia en Inge Vision All Day
Sun Protection

‘Het was een dag met
een lach en een traan’
De St. Theresiaschool uit Steenwijksmoer was goed vertegenwoordigd op
de dag van Bergje tegen Kanker: de leerlingen van de groepen 4 tot en met
8 zetten hun beste beentje voor.
Onder hen waren ook Diederick Fleurke en Anna-Lynn Grobbe. Zij vertellen de dag als heel leuk te
hebben ervaren. ‘Het was een superleuke dag, het
was goed georganiseerd en we kregen regelmatig
drinken en fruit, gezonde dingen dus. Wel vonden
we de pauzes wat lang’, aldus het tweetal.

‘Daar heb ik best veel van geleerd, bijvoorbeeld wat
kanker met je lichaam doet.’ Diederick haakt daarop
in: ‘Er is altijd een kans dat je het krijgt, omdat je kankercellen in je lichaam hebt. De een krijgt er geen
last van en de ander wel.’
Gelukkig hebben beide kinderen in hun directe om-

gesproken over het indrukwekkende verhaal. ‘Wij
zijn met de school’, aldus schooldirecteur Miranda
de Vent, ‘bezig geweest om geld in te zamelen.
We hebben bergen werk verzet.’ Zij en de kinderen
sommen op welke klusjes er zijn gedaan: ‘We hebben auto’s gewassen, de was opgehangen, honden
uitgelaten, tuinklusjes gedaan, statiegeldflessen
verzameld en boodschappen gedaan.’ Het resultaat
was, dat 500 euro bijeen is gebracht.
Dag met een lach en een traan
Miranda de Vent kenschetst de dag van Bergje tegen
Kanker als ‘ een dag met een lach en een traan We
begonnen met een minuut stilte en dat was indrukwekkend. Sommigen werden best emotioneel en
datzelfde gebeurde tijdens de pauze onderweg bij
het nummer ‘Ik heb een vriend’. Gelukkig was de dag
verder niet heel zwaarbeladen.

Het gevoel van samen overheerste. ‘De kracht van de school zag je die dag terug.
De kinderen liepen met elkaar zonder dat er groepsvorming was.’
Indruk
‘Ik vind het heel goed’, vertelt Anna-Lynn, dat ze die
tocht hebben gehouden.’ Enige tijd voor de tocht
plaatsvond, ging de familie Van der Pal op bezoek bij
de school. Het verhaal van Vince over de ziekte van
zijn vader en zijn ervaringen heeft indruk gemaakt.

geving niet met kanker te maken, al speelt dat wel
een rol in de kennissenkring van de ouders en in de
directe leefomgeving.
Bergen werk verzet
Na het bezoek van de familie Van der Pal is nog

Samen
Miranda: ‘We hebben leuk gepraat en liedjes gezongen en de kinderen genoten van de prachtige
omgeving. Tot slot kregen de kinderen een mooie
medaille. En, alle kinderen hebben de tocht van 12
kilometer uitgelopen, een mooie prestatie.

RIJSSEN - “Het is goed voor kinderen om mee te
lopen. Het helpt om de ziekte een plekje te geven”.
Dat zegt docente Gealine Getkate van de Johan
Frisoschool in Rijssen.“Je merkt dat een ziekte als
kanker voor veel onzekerheid, zorgen en spanning
zorgt in een gezin. Een kind probeert zich dan vaak
zo onzichtbaar mogelijk te maken. Gaat wenselijk
gedrag vertonen om niet tot last te zijn. Maar een
kind moet het ook zelf een plekje kunnen geven.
Dat wordt vaak vergeten. Daarom is het goed dat

GEALINE GETKATE: ‘HET HELPT OM MEE TE LOPEN’

Bergje tegen kanker er is.”

Een belangrijke boodschap
Aan directie en leerkrachten van school
Een school is vaak een veilige haven voor kinderen en jongeren,
zeker op momenten dat verlies en verdriet de boventoon voeren
in het gezin. Als een ouder, een grootouder, een broer of een
zus wordt getroﬀen door een ernstige ziekte, zoals bijvoorbeeld
kanker, raakt dit niet alleen de zieke, maar de gehele familie.
Stel je even voor hoe een kind in de aardrijkskundeof geschiedenisles zit de dag nadat het heeft
vernomen dat mama kanker heeft. Het kind heeft
het gevoel mama voor een deel te verliezen aan
de ziekte. Ook als het gaat om een grootouder
of een ander kind in het gezin. Kinderen zijn niet
alleen bezorgd om een (groot)ouder of een broer
of zus, maar ze verliezen op dat moment ook een
deel van de aandacht van hun ouders. Zij moeten
nu immers hun eerste zorg richten op de zieke. Het
levensbedreigende karakter van de ziekte overheerst
vanaf dat moment het leven. Het is dan niet
gemakkelijk je te concentreren op schoolwerk.
Traumatische ervaringen
Een levensbedreigende ziekte bij een ouder, met
eventueel het risico van sterven is één van de
meest traumatische ervaringen die kinderen in hun
kindertijd kunnen doormaken. Een ouder is immers
niet alleen een van de belangrijkste en geliefde
personen, maar tevens een essentiële bron van hulp
in de ontwikkeling van de persoonlijkheid van een
kind. Bovendien is de ouderfiguur de allereerste
op wie een kind kan rekenen in momenten van
verdriet. Op het moment dat het met een zeer
groot verlies wordt geconfronteerd, namelijk een
levensbedreigende ziekte, ontbreekt juist deze veilige
haven. Ook al verliest het kind de ouder niet aan de
dood, de emotionele ontreddering die het gezin vaak

overspoelt maakt dat de aandacht voor de kinderen
vermindert.
Verdriet wordt niet altijd opgemerkt
Het is niet dat er geen verdriet is, als het kind het
niet laat zien. De bezorgdheid van kinderen uit
zich meestal in gebrekkige concentratie, het
verwaarlozen van schoolopdrachten/huiswerk en
in moeilijk en onberekenbaar gedrag. Het wordt
daarom door de school niet altijd opgemerkt.
Vooral pubers hebben de neiging om hun verdriet
en bezorgdheid niet te laten zien. Ze willen bij hun
leeftijdsgenoten horen. Als je verdrietig ben, ben
je geen leuk gezelschap voor je vrienden. Je kunt
eerder stoer en zelfverzekerd gedrag verwachten
dan onbeholpenheid.
Creëer veiligheid
Je kunt als school heel veel betekenen
voor kinderen en jongeren in dergelijke
omstandigheden. Als verdriet thuis toeslaat,
verdwijnt een stuk veiligheid. Alles wordt thuis
ineens anders. De aandacht verschuift van de
pianoles en de voetbalwedstrijd van de kinderen
naar afspraken met artsen en ziekenhuizen. Op
dat moment wordt de school, waar alles is als
voorheen, een oord van veiligheid.
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• OAD Holten
• Prof. dr. Manu Keirse
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Je kunt heel veel betekenen voor jongeren door
ze gewoon, zonder dit al te opvallend te doen,
een beetje extra aandacht te geven. Gewoon even
informeren hoe het thuis is, en vooral hoe het met
hen gaat in deze tumultueuze omstandigheden.
Luisteren, warmte en genegenheid tonen en geduld
hebben als ze bepaalde taken niet op tijd af hebben,
kan wonderen verrichten. Het helpt kinderen om
een moeilijke tijd te overbruggen. Uit onderzoek is
bekend dat kinderen en jongeren die op jonge leeftijd
crisismomenten hebben meegemaakt, daar kracht
uit putten als ze als volwassene in moeilijke situaties
terechtkomen.
Je kunt echt als school het verschil maken! Dus, doe
mee met Bergje tegen Kanker!

Manu Keirse
klinisch psycholoog
Manu Keirse is
hoogleraar
rouwverwerking,
klinisch psycholoog,
doctor in de
geneeskunde en
docent aan de
faculteit
geneeskunde van de
Katholieke Universiteit Leuven. Manu Keirse
schrijft – speciaal voor Bergje tegen Kanker hoe je kinderen (en volwassenen) kunt helpen bij
verlies en verdriet.
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ONZE HERINNERING AAN
BERGJE TEGEN KANKER
Ik zal ons eerst even voorstellen, wij zijn André, Karina
en Jordie Kappert uit Broekland. In 2012 zijn wij onze
zoon en broertje op achtjarige leeftijd verloren aan een
hersentumor. Op 27 mei 2016 liepen wij samen met 88
kinderen en 18 begeleiders uit Broekland de tocht bergje
tegen kanker. Toen ik in juni 2015 een berichtje op internet
las over bergje tegen kanker ging m’n hart sneller kloppen.
Wat een mooi initiatief en wat zal het bijzonder zijn als de
kinderen van onze school hier aan mee zouden kunnen
doen. De hele school heeft tijdens de ziekte en het
overlijden van onze zoon/broer Jamie zo meegeleefd. Wat
zou het mooi zijn om samen deze tocht te volbrengen.
Dus trok ik de stoute schoenen aan en ging in gesprek met
de directeur van de school. Deze gaf aan dat hij het ook
een heel mooi evenement vond en dat hij de kinderen wel
in de gelegenheid wilde stellen om mee te lopen. Maar
dat de druk op de school vandaag de dag wat betreft het
organiseren van buiten schoolse evenementen heel hoog
is en dat de school de organisatie dus niet op zich nam.
Nou dan regelen we het zelf als ouders dacht ik, want
voor mij stond al lang vast dit moet doorgaan.

MARJOLEIN SCHEPERS

(PAPA DI GRAZZI / THE PACKAGE / MNMC )
Robert van der Lippe
van de Mondaynight
Musicclub heeft
mij gevraagd mee
te werken aan het
project “Bergje tegen
kanker “. Het concept
sprak mij direct aan . De
bedoeling was om het prachtige nummer
“You’ve got a friend”van James Taylor te
zingen maar dan met een Nederlandse
vertaling gemaakt door Peter van der Pal.
Met de hulp van goede vriend en pianist Rob
Stoker is er een mooie bewerking gemaakt
van dit lied die nog te beluisteren valt op

Youtube. Al met al een emotionele ervaring
waarbij verdriet ook omgezet kan worden in
vreugde en hoop als het gedeeld wordt door
al die mensen die hebben deelgenomen aan
de Bergje loop.
In mei 2017 wordt het evenement “Bergje
tegen kanker “ voor de 2e keer georganiseerd
en ik hoop er weer bij te mogen zijn !
Jullie toch ook ??
Veel liefs,geluk,gezondheid,groeten en tot
ziens...
Marjolein Schepers

Enthousiaste ouders vinden was geen enkel
probleem en alle leerlingen van de bovenbouw wilde
graag meedoen. Dus gingen we met een groep
van 106 mensen richting holten.Ik had al wel heel
regelmatig contact gehad met peter van der Pal en
wist dus wel een klein beetje wat er ging gebeuren.
Maar wat we op 27 mei mee hebben gemaakt
overtreft al je verwachting, de saamhorigheid,
het plezier wat door een ieder werd beleefd en
natuurlijk ook hier en daar een traan.(maar die horen
er ook bij op zón evenement)vooral de minuut stilte
vooraf heeft heel veel indruk gemaakt. Wij hebben
er dan ook nog geen minuut spijt van dat we ons
met ons gezin hard hebben gemaakt om met de
Gerardus majella school mee te doen aan bergje
tegen kanker.
Van ouders en vooral van de kinderen hebben we
na die tijd alleen maar positieve berichten gehad,
het was best zwaar gaven de kinderen aan. Maar
ze hadden ook een hele mooie dag gehad. En
daar hadden ze best een paar zere voeten voor
over. Iedereen heeft de eindstreep gehaald en het
eremetaal in ontvangst genomen.
Als laatste wil ik nog even zeggen tegen alle ouders/
kinderen die na het lezen van deze krant het
gevoel hebben dit wil ik ook een keer meemaken.
Ga ervoor het valt soms niet mee om mensen te
overtuigen of om medewerking te krijgen. Maar het
is het waard om voor te knokken.
En aan de scholen, probeer jullie leerlingen de kans
te geven om dit in ieder geval een keer mee te
maken. En wees niet bang om met de kinderen over kanker
te praten. Kanker is er ook in de wereld van kinderen als je er
niet met ze over praat, maar dan kan je er ook niet voor ze
zijn.

BARNEVELDS
TANDTECHNISCH
LABORATORIUM

André,Karina Jamie* en Jordie Kappert

EEN DAG WAAROP NATUUR EN GEZONDHEID
DE HOOFDROL SPEELDEN!
Op 27 mei was Staatsbosbeheer
gastheer voor de actie Bergje tegen
Kanker. De Sallandse Heuvelrug bood
met haar reliëf een uitdagend decor
voor dit sympathieke initiatief.
Meerdere keren was Peter van de Pal bij
ons langs geweest om het programma
door te spreken. We hebben zelfs
samen een film opgenomen om de
kinderen voor te bereiden op Bergje
tegen Kanker. In dit filmpje werd de link
tussen gezondheid en natuur gelegd
en verteld over het ontstaan van de
Sallandse Heuvelrug.
De dag zelf verliep volgens planning.

Het was hartverwarmend om met
zoveel enthousiaste mensen samen
te mogen werken. Mensen die zich
belangeloos voor dit goede doel
inzetten. De natuur vormde niet alleen
een prachtig decor voor deze activiteit,
maar door het reliëf hebben de
kinderen een sportieve prestatie kunnen
leveren. Op de dagcamping was er
ruimte voor ontspanning.
Met al een paar kilometer in de
benen vonden de meeste kinderen
het fantastisch om nog even lekker
rond te rennen, of te klimmen en
klauteren op de dagcamping. En daarna
weer door op weg naar de finish bij

het Buitencentrum in Nijverdal. De
allerkleinsten luisterden ondertussen
naar het verhaal van boswachter Ine.
Zij vertelde over een reus die ook al
eens over de Sallandse Heuvelrug heeft
rondgelopen.
Als boswachters van Staatsbosbeheer
vonden we het fantastisch mee
te kunnen werken aan deze dag
en kinderen het besef van een
gezonde leefstijl mee te geven: et
zit allemaal in onze natuur!
Boswachters Sallandse Heuvelrug
Ine, Wilko & Kees Jan

|Als je sport, je vak én je woonomgeving
samenvallen in één doel, dan kan het
niet anders dan dat je meegetrokken
wordt door de mensen achter dit doel.
Mensen die zich inzetten mogelijkheden te creëren om blijvend aandacht te
vragen voor de strijd tegen kanker en de
gevolgen ervan.
Gevolgen, die ingrijpen in het leven van
de zieken zelf als ook van de mensen die
naast hun staan. Dus voor ons allen.
Bergje tegen kanker: erg veel succes met
dit initiatief!
Marko de Kleine,
Barnevelds tandtechnisch Laboratorium

Uitreiking cheque Jumbo Bergje de Beer actie t.w.v. € 1.400,In beide vestigingen van Jumbo
René Kromkamp (Coevorden)
werd onlangs een actie gehouden,
waarvan de opbrengst bestemd
is voor Bergje tegen Kanker.
Vanmiddag reikte René Kromkamp
een cheque van 1.400 euro uit aan
de initiatiefnemers.
Kromkamp hield een actie, waarbij
consumenten konden sparen
voor een leuke beer. Het was de
beer, die in de reclames van Arke
voorkwam.
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Er werden in de actieperiode van
circa anderhalve maand maar liefst
560 beren uitgereikt aan de klanten.
Het verschil tussen de inkoopen verkoopprijs ging naar ‘Bergje
tegen Kanker’ en dat betekende een
opbrengst van 1.400 euro. Daarnaast
zorgde Jumbo René Kromkamp op
de dag voor de beklimming, mede
dankzij leveranciers, voor broodjes en
beleg.
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door Jelle Boesveld

Herinneringen
Of ze zich nog veel kan herinneren van haar
vader? ‘Niet zo heel veel, ik was natuurlijk erg jong.
Maar ik weet nog dat we op bezoek gingen in het
ziekenhuis. En dat we altijd leuke dingen gingen
doen. Ik ben met hem naar Kidscity in Borne

Beer!

Doe mee
en steun

Esmee ten Brinke (11):
‘HET WAS EEN HEEL BIJZONDERE DAG’
RIJSSEN - Voor de 11-jarige Esmee ten Brinke
uit Rijssen is meelopen met Bergje tegen Kanker
bijzonder en emotioneel. Tranen stromen over haar
wangen als ze bij de start op de grond gaat zitten
en vertelt over haar vader, die overleden is aan
kanker. ‘Toen ik geboren werd, was hij al ziek. Hij
overleed toen ik drie was’, vertelt ze enkele weken
later op het schoolplein van de Johan Frisoschool
in Rijssen.

Kromkamp
g op

voor kortin

geweest. Dat was erg ﬁjn. En we speelden altijd
samen met Dierentuin-Lego.; Op haar slaapkamer
hangt een foto van Esmee met haar vader. Een
herinnering aan een mooi moment dat ze samen
kuikentjes aaien en op de kinderboerderij dieren
vasthouden. Na de dood van haar vader sliep Esmee
slecht. ‘Ik durfde niet alleen te gaan slapen en ik had
nachtmerries. Ik heb jarenlang zijn naam geroepen,
voordat ik in slaap viel.’ Haar moeder hertrouwde.
‘Ja, dat is ﬁjn. Ik heb een nieuwe vader gekregen.’
Conditie
Samen met klasgenoten van groep zeven en acht
van de Julianaschool in Rijssen deed ze mee aan
Bergje tegen kanker. ‘Onze juf liet er een ﬁlmpje
over zien en vroeg of we mee wilden doen. We

zeiden allemaal meteen ‘ja’! Of het zwaar was?
Nee, dat viel wel mee. Het was een bijzondere dag’,
vertelt Esmee. ‘Ik heb natuurlijk veel aan mijn vader
gedacht. Maar je loopt niet alleen voor je eigen
vader, maar voor iedereen die de ziekte heeft. Het
gaf een mooi gevoel
om mee te doen. Het
voelt goed om te lopen
voor iemand die heel
belangrijk voor je is.’
Na de basisschool
gaat Esmee naar
het Gymnasium op
scholengemeenschap
Reggesteyn. ‘Ik wil
chirurg worden. Ik wil
graag levens redden.
Bij mijn vader is dat niet
gelukt. Maar ik hoop
dat ik in de toekomst andere mensen kan genezen.;

‘HET WAS MOOI EN INDRUKWEKKEND’
Luca Noordman en Sophie Bergervoet uit
groep 7 van de St. Willibrordusschool in
Coevorden deden samen met de leerlingen uit
de groepen 8a en 8b mee aan
‘Bergje tegen Kanker’. ‘Het was een leuke
ervaring, want het was de eerste keer dat ik
zoveel op één dag heb gelopen.’ Sophie vond
de organisatie van de dag heel goed, omdat er
werd gezorgd voor drinken en eten tijdens de
pauzes.
Hoi, ik ben Janneke van der Windt, moeder van twee
lieve mooie dochters, bewegingswetenschapper
en invalleerkracht op verschillende basisscholen in
Friesland. Op het moment ben ik via Onco-Support
een project aan het opstarten om kanker en emoties
bespreekbaar te maken op basisscholen.
De afgelopen tijd heb ik onderzocht wat er hier in
Friesland al beschikbaar is en waar leerkrachten op
basisscholen tegenaan lopen als ze geconfronteerd
worden met kanker in de klas. Ik heb nu een
superenthousiast en gemotiveerd team bij elkaar die
verschillende lessen gaat verzorgen. Het hele project gaat
van begin tot eind gefilmd worden en resulteert in een
mooi eindproduct:
De opname van een door de klas zelf gemaakt liedje,
inclusief videoclip! Op mijn weg ben ik in gesprek gegaan
met verschillende mooie, unieke mensen en kwam ik
via via in contact met Peter van der Pal en Bergje Tegen
Kanker. Ik vond dit zo’n mooi project dat ik besloot om
samen met mijn vader en dochters mee te lopen. Mijn
kinderen kregen van de directrice van hun school zelfs
vrij die dag, omdat ze het zo’n mooi initiatief vond. We
hadden in eerste instantie besloten om na 4 km met de
pendelbus mee te rijden naar het einde. Maar het was
zo gezellig en goed opgezet dat we de hele 12 km mee
hebben gelopen. Supertrots ben ik op mijn meisjes van 5
en 7 jaar!! En volgend jaar lopen we hopelijk met de hele
school mee.

Indrukwekkend
‘Ik vind het best wel goed’, vertelt Luca, ‘dat ze
dit hebben gedaan.’ Sophie vult aan: ‘En het
was ook mooi en indrukwekkend.’ Een tante
van haar moeder leed aan kanker. ‘En juist op
de dag van Bergje tegen Kanker is zij overleden,
hoorde ik toen ik thuiskwam.’
Leerkracht Maike Maathuis was ook van de
partij. ‘We hebben natuurlijk wel over het onderwerp gepraat. We hebben het ervaren als een
dag dag samen.’ De school hield een collecte
voor het goede doel. ‘Het was een leuke sfeer
en er was gezorgd voor entertainment. We

hebben genoten. In het begin was het een
beetje beladen door het goede doel, maar later
werd het wat luchtiger en dat is natuurlijk fijn
voor de kinderen.’
Klimmen
Sophie vond het best wel zwaar om 12 kilometer de berg op te gaan. ‘Normaal gesproken
gaat dat wel, maar dat klimmen.’ Luca vond
het wel meevallen, al had hij op het einde een
beetje last van zijn voeten.
Bord versierd
Net als de andere deelnemende scholen maakten ook de leerlingen van de St. Willibrordusschool een bord, waarop langs de route werd
aangegeven hoeveel kilometers nog moesten
worden afgelegd. ‘Dat hebben we mooi versierd’, concluderen de leerlingen.
Oud-leerlingen
Ook de St. Willibrordusschool kreeg tevoren
bezoek van de familie Van der Pal. Dat was
extra bijzonder, omdat Ian en Vince van der Pal
zelf op deze school hebben gezeten. Dat maakt
hun verhaal nog indrukwekkender.’

Kinderen over Bergje tegen Kanker
Milan Stegeman (9): ‘Ik moest een beetje huilen
’NIJVERDAL - Voor de 9-jarige Milan Stegeman
uit groep zes van basisschool ‘t Heem in Nijverdal
was meedoen ook speciaal. “Mijn moeder heeft
borstkanker gehad”, vertelt hij. “Toen we de berg
opliepen moest ik een beetje huilen. Ik moest er de
hele tijd aan denken. Gelukkig werd ik getroost door
andere kinderen van groep zes/zeven.”
“Het leukste? Dat was bij de pauze op de
dagcamping. Ik kreeg daar een echte massage”, blikt
hij terug. Milan kon ook genieten van de wandeling
door de natuur van de Sallandse Heuvelrug. “Want
mijn moeder is gelukkig weer helemaal beter.”Janique Hakkert (12). ‘Ik ben vernoemd naar tante
die overleed aan kanker’
NIJVERDAL - Janique Hakkert (12) uit groep 8
van basisschool ‘t Heem in Nijverdal heeft een
bijzondere naam. Ze is vernoemd naar haar tante

Jannie, die voor haar geboorte overleed aan kanker.
“Ik heb haar nooit gekend, maar draag toch haar
naam. Dat is heel speciaal.”
Tijdens de wandeltocht over de Sallandse Heuvelrug
heeft ze daar in gedachten wel bij stil gestaan. “Het
was natuurlijk leuk om met onze hele groep mee te
lopen. En gezellig. Maar ik heb tijdens het wandelen
ook veel over de ziekte nagedacht. Over de
oorzaken en wat je kunt doen om het te voorkomen
door gezond te leven.
”Ceyla Aaltink (10): ‘Ik heb er toch maar een feestje
van gemaakt’
NIJVERDAL - Eerst moest ze een beetje huilen, maar
later besloot er toch maar een feestje van te maken.
Ceyla Aaltink (10) uit groep zes van ‘t Heem zit in de
leerlingenraad, die besloot om mee te lopen met
Bergje tegen kanker. “We hebben er met de hele
groep over gepraat. We vonden het belangrijk om
mee te doen, ook om meer te weten te komen over

de ziekte.”Vanwaar dat verdriet? “Omdat ik meeleef
met iemand die ik ken die borstkanker heeft”, zegt
ze. “Maar gelukkig kwam Maud mij troosten. Ze
pakte mij hand. Daarna dacht ik: ach, laten we er
maar een feestje van maken. We hebben met de
hele groep onderweg ‘t Heemlied gezongen. Dat
was erg leuk”
Maud Scholten (10): ‘Volgend jaar weer!’
NIJVERDAL - Als het aan Maud Scholten ligt, loopt
ze volgend jaar weer mee met Bergje tegen kanker.
“Ik had na twaalf kilometer wel pijn in de voeten,
maar het was heel bijzonder om samen met 500
andere kinderen mee te lopen. En te leren over wat
dat nu eigenlijk is: kanker.”
De leerling van groep zes van basisschool ‘t Heem
in Nijverdal moest onderweg klasgenoot Ceyla
troosten, die emotioneel werd. “Hoe je dat doet?
Haar hand vastpakken en even lekker kletsen. Zo was
ze het verdriet snel weer vergeten.”

Belevenis van een “Bergje tegen Kanker motorrijder”
wel goed ging onderweg. Een mooie, maar zware
opgave.
Na 50 minuten was er halverwege de beklimming
van de Motieweg een pauze ingelast. Er waren
onder andere bananen en er wat wat te drinken. We
genoten ervan en het was gezellig.
Eenmaal op de Toeristenweg richting Nijverdal
werden we weer zwaar beproefd, er waren groepen
kinderen die zo hard liepen, dat we de snelheid wat
opvoerden.
Verrast
Bij de dagcamping aangekomen werden we
verrast door optredens en een uitgebreide lunch.
Hier bleven de allerkleinsten achter en hoefden
we alleen nog maar de kinderen vanaf 9 jaar oud
begeleiden. Zij waren klaar om de echte klim op de
Toeristenweg te maken.

Vrijdag 27 mei was het eindelijk zover, de lange reis zou gaan
beginnen. De avond tevoren ben ik op tijd naar bed gegaan om
deze zware tocht op de motor te kunnen maken. ‘s Morgens om
half acht hebben we met alle vrijwilligers ontbeten bij Müller in
Holten.
Daar aangekomen stonden de broodjes en koﬃe
voor ons klaar, alles goed geregeld. Na een korte
uitleg voor ons als motorrijders kregen we een

welverdiende pauze tot tien uur, de burgemeester
van Rijssen-Holten gaf toen het startschot voor de
lopers. Wij reden mee om te controleren of alles

De kinderen liepen en zongen. De kinderen bleken
over veel energie te beschikken. Ook tijdens deze
beklimming was gezorgd voor een natje en droogje.
Een gave dag
Het eindpunt was het Infocentrum van
Staatsbosbeheer. We zijn vermoeid gaan zitten,
een lange dag zat er op. We konden kijken naar de
groepen kinderen die feestvierend door de ﬁnish
kwamen.
Het was een gave dag en alles is goed verlopen.
Onze gedachten gingen meteen uit naar volgend
jaar. Dan is de tocht op vrijdag 19 mei en we kijken
er nu al naar uit.

POLSBANDJES TE KOOP
Je kan ons ook ondersteunen door onze polsbandjes te kopen.
ze kosten slechts €1,- per stuk en zijn ook verkrijgbaar in een
kleine maat.

Bestellen kan via de website:
www.bergjetegenkanker.nl/contact

Tangarine trotse ambassadeurs
van de Stichting
Bergje tegen Kanker!
Begin 2016 werd de stichting Bergje tegen kanker
verrast door een videoboodschap van de broers Sander en Arnoud Brinks, beter bekend als het muzikale
duo Tangarine. Vanuit Amerika kreeg de stichting
een ﬁlmpje toegestuurd waarin Tangarine, zittend
in een camper, met trots kenbaar maakte het super
eervol te vinden dat zij de ambassadeurs van Bergje
tegen kanker mogen zijn. Op 27 mei waren zij dan
ook aanwezig in Holten om samen met de 500 aanwezige kinderen de Sallandse Heuvelrug te beklimmen. Tijdens de picknick van dit evenement waarin
het nummer “Je hebt een vriend” ten gehore werd
gebracht kreeg zangeres Marjolein Schepers onverwachts bijval van het duo Tangarine.
Tijdens het einde van het tweede deel van de tocht
werd het wandeltempo van Sander en Arnoud Brinks
verder opgevoerd zodat zij als eersten over de finish
kwamen en ruim op tijd om samen met de Locoburgemeester van Hellendoorn, Anja den Dolder, de medailles aan de kinderen te overhandigen.
Ook Tangarine heeft teruggekeken op een fantastische
dag en zullen er alles aan doen om op 19 mei 2017
weer actief deel te nemen aan de tweede editie!

Fantastische dag, gekenmerkt door saamhorigheid
Hoe gek het ook klinkt, het was een feestje dit
voorjaar tussen Holten en Nijverdal. Hoewel het
thema natuurlijk niet vrolijk stemt, was bergje tegen
kanker een hele uitbundige gebeurtenis. Maar
liefst 500 enthousiaste kinderen die met elkaar
iets ondernamen om deze ziekte te bestrijden.
Ieder vanuit zijn eigen ervaringen en met zijn eigen
verhaal.
Mij trof vooral de inzet en de saamhorigheid
van zoveel verschillende mensen. Het was
geen wedstrijd, maar iedereen zette zich in
voor het gezamenlijke resultaat. We kwamen
dan ook met zijn allen over de streep. Het
laatste stuk mocht ik zelf ook meelopen. Dan
voel je het pas echt, het enthousiasme van
de deelnemers.
Tegen de achtergrond van het prachtige
Nationale Park de Sallandse Heuvelrug
maakten 500 kinderen en tal van
mensen achter de schermen
een vuist tegen kanker, maar
natuurlijk was bergje tegen
kanker ook een teken
van optimisme. Een
jonge generatie die
zich kan en wil inzetten
voor een ander, dat
dwingt respect af en
dat geeft hoop voor

de toekomst. Niet alleen hoop voor kankerpatiënten
die een steeds grotere overlevingskans krijgen
door diepgravend onderzoek en betere
behandelmethodes. Maar ook hoop voor de
samenleving van morgen.
Ik ben dan ook blij dat ik van dit
evenement, van dit mooie gebaar
deel mocht uitmaken, al was
het alleen maar door de
medailles uit te reiken.

En als dat dan ook nog mag in het gezelschap
van de twee mannen van Tangarine, dan kan de
herinnering aan een fantastische dag niet meer stuk.
Anja van den Dolder
Wethouder
gemeente
Hellendoorn

Wenskaarten voor Bergje tegen kanker
Voorafgaand aan de Bergje tegen kanker tocht op de Sallandse
Heuvelrug werden er op de deelnemende scholen in de kleuren
geel, rood en blauw wenskaarten uitgedeeld. Hierop mochten de
kinderen hun wens schrijven over de ziekte kanker. Deze kaarten
werden vervolgens meegenomen naar de start en voor het vertrek
met gekleurde knijpers bevestigd aan een groot hekwerk. Wat werd
er zoal gewenst:

Mijn vrienden en familie geen kanker krijgen
Ze medicijnen en behandelingen uitvinden die
alle zieke mensen kunnen en gaan genezen! En
gezond leven en blijven voor mijn familie, papa,
mama, zusje, vrienden maar ook ikzelf natuurlijk.
Geniet van het leven!
Dat er geen vervelende ziektes meer voorkomen
op de wereld
Een drankje tegen kanker is
iedereen met kanker het overleeft en geen pijn
meer heeft en gelukkig is dat hij/zij gewoon weer
naar school kan gaan
Maar ook andere wensen kwamen aan bod zoals:
maar ook dat er weer vrede op de wereld is! iedereen blij en gelukkig is
mijn konijnen blijven leven
Opa niet alleen is
Mijn familie en huisdieren niet doodgaan

Dat:
mensen met kanker weer snel beter worden er een
goed medicijn gevonden wordt
Niemand meer kanker krijgt, dat kinderen met kanker ook in het ziekenhuis les kunnen blijven volgen

Alle mensen die overleden zijn door kanker ook
weer beter worden.

Dat er volgend jaar weer een bergje tegen kanker
wandeling komt!

Niemand op de wereld kanker krijgt want mijn oma
is er bijna aan overleden
Kanker voorgoed verdreven is!

Kanker niet meer bestaat, dat kanker stopt en er
niemand meer aan dood gaat!

ANNA
Anna 7 jaar, is de enige dochter van Vader Herman en moeder Lisa. Anna maakt zich zorgen,
want haar moeder Lisa is ernstig ziek. Dan komt
de dag waar Anna bang voor is. Haar moeder is
overleden. Al snel staat de pastoor in dit katholieke gezin voor de deur. Vol belangstelling luistert
deze pastoor naar de verhalen en beleeft de
emoties van Anna’s vader Herman. Met z’n tweeën worden oude herinneringen opgehaald en er
wordt gesproken over hoe de uitvaart geregeld
moet worden.
Niet veel later gaat de deurbel weer. Familie bestaand uit ooms en tantes komen langs en spreken
vader Herman bemoedigend toe. Op een stoel zien
ze Anna zitten. Wat gaan wij tegen Anna zeggen
denkt de familie? En hoe zal de beleving van Anna
zijn?, vragen zij zich af. Stel je voor dat wij Anna
aanspreken en ze begint te huilen? Dan hebben wij
als familie Anna overstuur gemaakt! Nee, dat wil de
familie niet op haar geweten hebben. Anna moet
het alleen doen met een aai over haar bol.
De volgende dag komen ook de buren langs, en
het verhaal herhaalt zich. De buren doen precies
hetzelfde als de pastoor en de familieleden. Plotseling gaat de bel en komt er een klein glimlachje

Er wondermiddelen komen die iedereen beter
maken

op het gezicht van Anna. Het is haar lieveling juf
Ingrid die voor de deur staat. Anna doet gauw
open. Haar juf kijkt Anna aan en vraagt: “Anna is je
vader ook thuis?” De wereld van Anna stort verder
in. De juf geeft Anna’s vader een hand. Anna pakt
haar pop en loopt naar haar kamer. Op haar kamer
begint ze te huilen. Ook Anna heeft verdriet, heel
veel zelfs. Anna weet dat ze haar moeder kwijt is,
maar ook andere mensen is zij nu kwijtgeraakt.
Als het kind een ouder verliest, betekent dit vaak
een dubbel verlies:
Door het gemis zie je vaak dat kinderen zich afhankelijk gaan opstellen. Ze vragen voortdurend extra
individuele aandacht. Ze vertonen als het ware
kinderlijk gedrag, dat ze eigenlijk al ontgroeid waren. Dit wordt ook wel regressief gedrag genoemd:
terugkeer naar een vroeger ontwikkelingsstadium.
Manu Keirse Hoogleraar rouwverwerking en klinisch psycholoog en doctor in de geneeskunde

Schrijver van diverse boeken zoals:
* Kinderen helpen bij verlies		
* stil verdriet			
* Afscheid van moeder
* Van het leven geleerd			
* Later begint vandaag		
* Vingerafdruk van verdriet
* Helpen bij verlies en verdriet		
* Zie de mens			
* Als ik er niet meer ben
* Helpen bij ziekte en pijn		
* Licht in het duister		
*A
 ls je een prille zwangerschap verliest.

1.Een kind is op een bepaalde leeftijd zo gebonden aan zijn ouders dat het kind met het
verlies van de ouder ook een deel van zichzelf verliest, zoals ouders bij het sterven van
hun kind een deel van zichzelf verliezen;
2.Het gaat om het verlies van de meest belangrijke relatie;
3.Tevens verliest het kind de persoon die hem meestal opvangt in zijn verdriet en die hij
het meeste vertrouwd;
4.De overblijvende ouder kan zo in beslag genomen worden dodriet dat hij of zij geen aandacht meer kan opbrengen voor het verdriet van het kind.
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Vrijwilligers 2016:

Peter van der Pal (voorz.)
Marcel van Beetz (secr.)
Hilde van der Zee (penningm.)
Corine den Hollander
Harry de Groot
Bertus van Elburg
Mariëlle van de Ven
Esselien de Groot
Ingrid van Goor (tm 2016)
Christine vd Wetering (tm 2016)

Jose Mulder
Mylene Gerth
Helma Bosgraaf
Marja Kemper
Bertil Hofte
Paula Rampen
Marjanne van der Pal
Esselien de Groot
Bert Kamp
Alied van Goor
Rob van der Zee
Fini Berends
Ineke Fröhlich
Linda Zweers
Aart Doderlein

Ryanne van der Pal
(extern adviseur)

Patrick de Jong
Theater Van Straat tot Laan
Daoud Rahimi
Verkeersregelaars
Goed geregeld Rijssen
Motorrijders Rijssen
EHBO’ers
Fysiotherapeuten Raalte
Ine Nijveld en Boswachters
Ian en Vince

Hoekstra Krantendruk EMMELOORD:
“Wat een fantastisch iniatief!, hier werken we graag aan mee!”

Van Straat tot Laan
Het was een bericht op LinkedIn van Ryanne van der Pal,
de moeder van Ian en Vince, dat onze aandacht trok.
Als bedrijf - Van Straat tot Laan BV - kennen wij
Ryanne vanuit het zakelijke netwerk in Assen en
haar bericht over ‘Bergje tegen Kanker’ en met
name het verhaal achter dit initiatief deed ons
besluiten om - eigenlijk zonder verwachtingen –
onze hulp aan te bieden. Eigenlijk was het meer
een open sollicitatie: kunnen wij als Van Straat tot
Laan BV überhaupt nog iets voor jullie betekenen.
Als theaterproductiebedrijf werken wij
veel met kinderen en het creëren
van belevingen is onze
core-business. Het contact werd gelegd en zo zaten
wij al vrij snel met Peter van der Pal om tafel. Hij was
het die vocht tegen de kanker. Hij is - hoe cru ook de inspiratie voor Ian en Vince om tot dit bijzondere
evenement te komen. Wat een waanzinnig mooi
en inspirerend mens. Een vechter, maar vooral een
enorm hartelijk en gepassioneerd persoon voor wie
je door het vuur wilt gaan. Peter was heel duidelijk in
zijn beelden over de sfeer die dag voor de kinderen
en de begeleiders zou moeten brengen. Het zou
een dag met een lach worden die bij zou blijven en
indruk zou maken!
Het wensenlijstje kwam op tafel: een podiumpresentatie gedurende de gehele dag, enthousiasmeren van
de deelnemers tijdens de juichpunten en het verzorgen van een kindervoorstelling tijdens de middagpauze voor de allerkleinsten. Zonder enige twijfel hebben
wij volmondig ja gezegd. En wat zijn wij hier trots op!
Bergje tegen kanker editie 2016 is een fantastische

dag geworden. We hebben gelachen, genoten,
gestraald en we zijn geroerd door een waanzinnige
onderlinge verbondenheid en positiviteit. Overal
waar wij keken zag je een lach en een onophoudelijke energie. Als ‘stuiterballen’ gingen de kids over de
weg. Soms een zwaar moment om vol te houden,
maar met de finish in zicht was er eindeloos gezang
en gejuich. Hoe gaaf is het dat je als bedrijf aan dit
evenement een wezenlijke bijdrage hebt mogen
leveren. Wij zijn enorm trots en dankbaar dat wij bij
hebben mogen dragen aan het succes van ‘Bergje
tegen kanker’.
Voor ons heeft het nooit gevoeld als geven. Voor
ons was het 100% ontvangen. Tot op de dag van
vandaag denken wij met groot enthousiasme terug
op die 27ste mei 2016. Verhalen over de dag passeren nog regelmatig de revue! Voor de komende
jaren is wat ons betreft ‘Bergje tegen Kanker’ het
MVO-project waar wij ons als bedrijf onvoorwaardelijk aan conformeren.
Dus tot volgend jaar!
Meer informatie?
Kijk op www.vanstraatotlaan.nl of bezoek
onze facebookpagina.

doing well by doing good

Henry Schein
bedankt alle kinderen die hebben
deelgenomen aan ‘Bergje tegen kanker’.
Henry Schein is in 1932 opgericht met een
diepgewortelde overtuiging iets te kunnen
betekenen voor de industrie en de gemeenschap waar wij actief in zijn. Vanuit deze belofte en geïnspireerd door Benjamin Franklin
is “doing well by doing good” ons gedachtegoed en tevens de basis voor Henry Schein
Cares, ons wereldwijde programma voor
maatschappelijke verant woordelijkheid.
Dat de initiatiefnemers Ian en Vince van der
Pal de kinderen zijn van onze collega, maakt
het voor ons extra bijzonder deze stichting te
ondersteunen.

Firma Fruit
Na een informele ontmoeting met Firma Fruit
op de bedrijven contactdagen Drenthe wist
Ryanne van der Pal dit bedrijf enthousiast te
maken over Bergje tegen kanker. Het contact
tussen beiden hield stand ook na deze beurs
waarbij Firma Fruit al snel aangaf graag fruit
en tomaatjes te willen sponsoren omdat zij
dit initiatief heel graag een warm hart wilden
toedragen.
Daags voor het evenement is een van de bestuursleden naar Emmen getogen en kwam
met een auto, overvol beladen met fruit en
tomaten naar huis om de gesponsorde waar
tijdens het evenement op diverse rustplaatsen uit te kunnen delen.
Ook vertegenwoordigers van Firma Fruit
waren bij het evenement aanwezig waar zij
hun grote enthousiasme lieten blijken. Wij
danken Firma Fruit voor hun sponsoring en
hopen dat ze ook volgend jaar weer van de
partij zullen zijn.

Van kind tot kind…

Ian en Vince aan het woord
Dit jaar was de eerste keer Bergje tegen kanker. Wij, Ian
en Vince, hebben enorm genoten en dat hebben we ook
van de meeste kinderen gezien en gehoord die meededen.
Sommige kinderen hadden het best moeilijk en af en toe
hebben we een traantje gezien. En dat mag ook natuurlijk!
Wij weten dat het je verdriet doet als iemand in je gezin,
familie of op school kanker heeft en chemokuren, operatie
of bestraling krijgt.
Volgend jaar op 19 mei is er weer een Bergje tegen kanker.
Natuurlijk zijn wij er dan ook bij. We zouden het echt super
cool vinden als jij samen met je klasgenoten of met je school
ook meeloopt.

Doe je weer mee?
Geef je op via www.bergjetegenkanker.nl!
Tot volgend jaar!!!

Bergje tegen Kanker

19 mei 2017

Loop jij ook mee?

