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Op de ansichtkaart staat: “Lieve mensen van stichting 
Gaandeweg, allemaal ontzettend bedankt voor de 
geweldige week in Renesse. Het was heerlijk om even een 
beetje uit de werkelijkheid te kunnen stappen. Wij, maar 
zeker ook onze 3 kinderen, hebben genoten. We hebben 
3 kinderen huilend mee naar huis genomen, ze wilden er 
wel blijven wonen. Dit zegt denk ik wel genoeg.”

Het kan ons allemaal overkomen. Zo lacht het leven 
je nog toe. Zo beland je in het AMC op de afdeling 
kinderoncologie. Een bobbeltje in haar buik. Voor je 

het weet zit je met je hele gezin in een maalstroom van witte jassen, protocollen, het Ronald 
McDonaldhuis en logeeradressen voor je gezonde kinderen. 

En dan… suggereert de maatschappelijk werker van het ziekenhuis onverwacht of jullie “er niet 
eens uit moeten met het hele gezin. Om weer een beetje tot rust te komen met elkaar.” Dan is het 
net alsof de anonieme maatschappij een warme deken om je heen slaat. Mensen die jij niet kent 
hebben zich ingespannen om geld bijeen te brengen om iets voor jouw gezin te doen. Zonder enige 
verplichting terug, gratis en voor niets. 

En dan… krijgen wij dus zulke ansichtkaarten terug. 

Het organiseren van onze activiteiten gaat niet vanzelf. In 2014 zien wij een terugval in opbrengsten 
uit donaties en sponsoracties. Die terugval wordt voor een deel gecompenseerd door een 
verbeterde opbrengst van ons vermogen. Na jarenlange trouwe sponsoring, heeft het KWF van 
haar bijdrage moeten afzien. Dat legt een extra druk op ons om fundraising en donoracties te 
organiseren. We worden daarin bijgestaan door een club betrokken Arnhemmers. Daarnaast zijn 
wij doende om één of twee vakantiehuisjes te kopen, om daarmee de jaarlijkse kosten te drukken. 
Ieder jaar wordt bij zo’n 550 kinderen tot 18 jaar kanker vastgesteld. Door de jaren heen ging 
gemiddeld 40% van deze kinderen met hun ouders (en hun broertjes en zusjes) via Gaandeweg 
met vakantie. Om dat te kunnen blijven doen moeten wij onze jaarlijkse inkomsten verhogen en de 
kosten drukken. 

Na jaren van betrokkenheid is Francine Loos teruggetreden als bestuurslid voor communicatie.  
Tot het bestuur zijn toegetreden Grace Roetert als secretaris en Inez van Kesteren als opvolger  
van Francine. 

We zijn ontzettend trots op wat we doen, net zoals we ontzettend trots zijn op wat al onze 
sponsoren en donateurs doen. Zonder sponsoring kan Gaandeweg niets betekenen voor de 
gezinnen van kinderen met kanker. Gaandeweg zal haar best doen om zich te blijven inzetten voor 
haar doelstellingen en sterk te blijven in wat we van huis uit goed doen: een hartelijk contact 
met de gezinnen, de parken, de ziekenhuizen en de sponsoren. Dit alles met als doelstelling dat 
kinderen met kanker even een weekje weg kunnen met het gezin, weg van alle ellende die deze 
ziekte met zich meebrengt.

Namens het bestuur,
Albert de Vries, voorzitter 
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Vakanties in 2014

*   Inclusief 9x extra bungalow

** Inclusief 1x extra bungalow

Park
————————————————————————–––––––––––––––——

Landal Stroombroek *
.........................................................

Renesse **
.........................................................

Renesse Beachpark
.........................................................

EuroParcs
.........................................................

Recreatie Centra Nederland
.........................................................

Landgoed Avegoor
.........................................................

Center Parcs
————————————————————————–––––––––––––––——

Totaal

Geboekt
–––––————————————

34
.........................

37
.........................

16
.........................

42
.........................

14
.........................

4
.........................

17
–––––————————————

   164

Geannuleerd
–––––————————————

1
.........................

1
.........................

1
.........................

0
.........................

1
.........................

0
.........................

1
–––––————————————
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Gerealiseerd
–––––————————————

33
.........................

36
.........................

15
.........................

42
.........................

13
.........................

4
.........................

16
–––––————————————

   159

Gerealiseerde vakanties 2011 t/m 2014

Park
————————————————————————–––––––––––––––——

Landal Stroombroek
.........................................................

Renesse 
......................................................... 

Renesse Beachpark
.........................................................

EuroParcs
.........................................................

Recreatie Centra Nederland
.........................................................

Landgoed Avegoor
.........................................................

Center Parcs
————————————————————————–––––––––––––––——

Totaal

2011
–––––————————————

38
.........................

35
.........................

13
.........................

0
.........................

40
.........................

0
.........................

58
–––––————————————

184

2012
–––––————————————

39
.........................

41
.........................

12
.........................

0
.........................

31
.........................

4
.........................

79
–––––————————————

 206

2013
–––––————————————

36
.........................

37
.........................

15
.........................

0
.........................

47
.........................

4
.........................

29
–––––————————————

 168

2014
–––––————————————

33
.........................

36
.........................

15
.........................

42
.........................

13
.........................

4
.........................

16
–––––————————————

 159

Stichting Gaandeweg heeft dit jaar een vakantie gerealiseerd voor 159 gezinnen, verdeeld over onderstaande parken.

Gerealiseerde vakanties 2014



Aanvragen vanuit de ziekenhuizen in 2014

Academische ziekenhuizen
————————————————————————–––––––––––––––——

Radboud UMC
.........................................................

UMC Groningen
.........................................................

Emma Kinderziekenhuis AMC
.........................................................

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis 
.........................................................

UMC Utrecht locatie WKZ
.........................................................

Vumc
.........................................................

Leids UMC
.........................................................

UMC Maastricht/AzM
————————————————————————–––––––––––––––——

Totaal academische ziekenhuizen 

Streekziekenhuizen
————————————————————————–––––––––––––––——

Catharina Ziekenhuis Eindhoven
.........................................................

Amphia Ziekenhuis Breda
.........................................................

Deventer Ziekenhuis
.........................................................

MC Leeuwarden
.........................................................

VieCuri Venlo
————————————————————————–––––––––––––––——

Totaal streekziekenhuizen 

————————————————————————–––––––––––––––——

Algemeen totaal

Aangevraagd
–––––————————————

37
.........................

31
.........................

25
.........................

25
.........................

25
.........................

15
.........................

5
.........................

3
–––––————————————

166

Aangevraagd
–––––————————————

2
.........................

1
.........................

1
.........................

1
.........................

1
–––––————————————

    6

–––––————————————

172
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Aanvragen ziekenhuizen 2014



Voor de vele gezinnen die via Stichting Gaandeweg een vakantieweek 
hebben doorgebracht in deze Zeeuwse badplaats in één van de drie 
vakantiewoningen van Stichting Vakantiehuis Thuredriht hebben de 
namen ‘Thuredriht’, ‘Craijestein’ en ‘Mi Mekoare’ een bekende klank. 
Het betreft de namen van die vakantiehuizen die min of meer iets zeggen 
over initiatieven en totstandkoming ervan. Alle drie konden worden 
gerealiseerd dankzij bijdragen en acties voor financiële steun en vooral 
ook belangeloze inzet, samen met elkaar, op z’n Zeeuws: mi mekoare! 

Stichting Gaandeweg is al vanaf het moment dat de huizen in gebruik konden worden genomen 
nauw betrokken bij Stichting Vakantiehuis Thuredriht. Zij is een van de drie participanten in 
deze stichting en kan nu al vele jaren aan ‘haar’ gezinnen een vakantieweek aan zee aanbieden 
in één van genoemde vakantiewoningen.  
Gaandeweg ervaart elk jaar weer dat daarvoor bij de gezinnen veel belangstelling is en 
ontvangt veel positieve reacties over het verblijf. In de periode medio april tot en met oktober 
2014 zijn er 55 boekingen geweest. Helaas werden 5 boekingen alsnog geannuleerd. Veelal 
betreft het medische redenen. 

De vakantiehuizen liggen in de nabijheid van het strand. Twee van de huizen zijn gelegen  
op het terrein van het CJV-Kamp, vlakbij de toegang tot het strand, de derde in Beachpark, 
ongeveer 400 meter daar vandaan. De huizen zijn ruim, volledig en gezellig ingericht en tevens 
goed toegankelijk voor rolstoelgebruik. Er zijn twee vrijetijdsrolstoelen beschikbaar, er zijn 
fietsen en er kan gebruik worden gemaakt van een bolderkar. Voor het gezin zijn er dan ook 
veel mogelijkheden om er echt op uit te kunnen gaan. 

Stichting Vakantiehuis Thuredriht draagt onder meer zorg voor beheer en exploitatie van de 
huizen. In het bestuur van de stichting is elk van de participanten – Lions Club Dordrecht-
Thuredriht, Stichting CJV-Kamp Zierikzee en Stichting Gaandeweg – vertegenwoordigd met 
twee personen. Namens Gaandeweg zijn dit mevrouw C.J.M. van den Ende-Zwinkels en 
mevrouw mr. G.H.M. Seijffardt-Schoot.  
Veel aandacht gaat uit naar het in goede staat houden van zowel de vakantiewoningen als ook 
van de inventaris. Vrijwilligers vanuit de C.J.V. zijn daarbij zeer alert. In het verslagjaar is onder 
meer overgegaan tot het plaatsen van nieuw meubilair.  
Ook opvang en begeleiding van de gezinnen geschieden door vrijwilligers vanuit de CJV. Steeds 
weer blijkt uit hun reacties dat de gezinnen zeer erkentelijk zijn voor de wijze waarop dit wordt 
gedaan. 

De woningen zijn vrijwel het gehele jaar in gebruik. In de perioden dat Gaandeweg er geen 
gebruik van maakt, zijn deze beschikbaar voor MS-patiënten met hun partner of gezin. Stichting 
Vakantiehuis Thuredriht heeft hierover afspraken gemaakt met zowel Stichting Gaandeweg als 
ook met de MS-vereniging. Er is sprake van goed onderling overleg.

Stichting Gaandeweg blijft grote waarde hechten aan 
haar deelname aan dit bijzondere samenwerkingsproject 
in Zeeland. Het draagt bij aan een grotere bekendheid 
met de doelstelling en het werk van Gaandeweg. Zij gaat 
er dan ook van uit dat zij veel van de gezinnen van haar 
doelgroep nog jarenlang van deze plezierige en fraaie 
vakantiewoningen gebruik kan laten maken.

Gerry Seijffardt

Renesse  
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Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 550 kinderen tot achttien jaar kanker vastgesteld. Dankzij moderne 
behandelingsmethodes hebben kinderen met kanker tegenwoordig een goede prognose: ruim 70% van hen 
overleeft de ziekte. Maar dat betekent vaak een lange, zware behandeling met chemotherapie, bestraling  
en/of chirur gie. Het hele gezin leeft in die periode in grote onzekerheid en staat onder zware druk. Daarbij 
zorgen financië le gevolgen, problemen op het werk en veranderende sociale contac ten vaak voor extra 
spanningen. Ook na de behandeling is er vaak nog spanning, want het valt niet mee de draad weer op te pakken 
en altijd is er de vraag of de ziekte weg blijft en of het kind blijvende gevolgen overhoudt aan de behandeling. 
Wanneer een kind overlijdt, grijpt dit diep in op het leven van ouders en brussen. 

In al die spanning is het fijn om steun en informatie te krijgen en ervaringen met anderen te kunnen delen.  
De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) biedt deze vorm van steun. Ook werkt de VOKK aan de beste 
integrale zorg voor kind en gezin. Twee in het oog springende projecten zijn de KanjerKetting en het Prinses 
Máxima Centrum voor Kinderoncologie.

Gaandeweg en VOKK: Samen voor Beter

Om kinderen heel direct te steunen heeft de VOKK de KanjerKetting 
ontwikkeld. De KanjerKetting is een beloningssysteem dat bestaat 
uit kralen. Elke kraal staat voor een bepaalde behandeling, 
onderzoek of gebeurtenis. Er zijn kralen voor een chemokuur, 
bestraling, prikken, een scan, een lumbaalpunctie, haarverlies, een 
supergoede dag, een vreselijke rotdag, een operatie, verblijf op 
de intensive care enz. Ieder kind krijgt bij diagnose een waxkoord 
met een VOKK-kraal, een kraal met een anker (teken van de hoop) 
en letterkralen die zijn of haar naam vormen. Daar komen in de 
loop van de tijd de kralen voor de behandeling bij. Zo rijgt elk 
kind zijn eigen KanjerKetting die zijn behandelingsverhaal vertelt.  
De meterslange ketting laat zien wat een kind heeft doorstaan en 

wat een kanjer hij is.

Wij zijn heel blij dat onze gezinnen al 
ruim 25 jaar gebruik kunnen maken 
van het fantastische vakantieaanbod 
van Gaandeweg. Even een weekje 
ertussenuit, weg van het ziekenhuis, 
in een fijne omgeving. Zonder dat je 
zelf van alles moet regelen en ook 
nog eens gratis. Dat mogen ze zelfs 
nog in het jaar na behandeling of 
overlijden.

De zorg en begeleiding van kinderen 
met kanker en hun gezinnen 
vraagt om een multidisciplinaire 
benadering en goede samenwerking 
tussen alle betrokkenen. VOKK 
en Stichting Gaandeweg werken 
daarom al vanaf het begin nauw 
samen. De lijnen zijn kort.

Toen de VOKK twee jaar geleden 
van EuroParcs het aanbod van een 
vakantiewoning kregen, namen wij 
dan ook onmiddellijk contact op met 
Gaandeweg. Want vanuit onze visie 
‘Samen voor Beter’ vinden we het 
ontzettend belangrijk om samen te werken, ook als het om vakanties voor onze gezinnen gaat.  In goed overleg met 
EuroParcs spraken we af dat gezinnen met een kind in of kort na behandeling via Gaandeweg naar EuroParcs konden 
en de overige gezinnen via de VOKK.  
Zo vullen we elkaar op een mooie manier aan.

Vakanties van Gaandeweg zijn niet weg te denken en wij hopen dat kinderen en ouders nog vele jaren mogen 
genieten van jullie fantastische vakanties. Wij zullen jullie aanbod onder de aandacht blijven brengen, via onze 
website, Attent en ook straks in het Prinses Máxima Centrum.

Marianne Naafs-Wilstra
directeur VOKK
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Familie Kuijpers
Een paar weken geleden kregen 
wij een weekend op landgoed 
Avegoor aangeboden. Wij mochten 
de weekenden wanneer wij zouden 
willen komen doorgeven en daarna 
werd alles geregeld. Net toen wij 
de dagen doorgegeven hadden 
werd onze dochter, Esmée, met 
hoge koorts opgenomen in het 
ziekenhuis en koorts is niet goed 
als je leukemie hebt en alles 
wordt in gang gezet om de bron 
van de koorts op te sporen. Het 
ritme waar we net aan gewend 
raakten, school, werk en wekelijkse 

ziekenhuisbezoeken voor chemo, werd ineens weer 
verstoord. Er volgden diverse onderzoeken en nog meer 
medicatie. Uiteindelijk bleken waterpokken de grote 
boosdoener. 
De week voorafgaand aan het weekendje Avegoor was 
een zware week met veel medicatie, vermoeidheid 
en nog steeds niet naar school kunnen gaan. Door de 
medicatie is ze teruggetrokken, sip, en eet, drinkt en 
praat ze bijna niet. 
We twijfelen of we ons weekend wel door moeten laten 
gaan. Uiteindelijk hakken we op woensdag de knoop 
door: We gaan! En daar is Landgoed Avegoor. 
We krijgen een mooie ruime kamer met prachtige 
schilderijen. Esmée geniet en begint weer te babbelen. 
Ze heeft er zin in en vindt het geweldig dat ze bij papa 
en mama op de kamer mag slapen. Dan op weg naar 
restaurant de Peerdestal. Eindelijk weer eens samen in 
een echt restaurant eten, wat hebben we dat gemist. 
Wij voelen ons heel welkom en er wordt heel goed voor 
ons gezorgd. Esmée vind het geweldig en begint als 
maar meer te kwebbelen. Er wordt speciaal voor Esmée 
pasta zonder saus gemaakt. Door de chemo smaakt 
niet alles even goed en is de eetlust nog steeds ver 
weg maar ze probeert toch van alles iets te eten en het 
toetje, een heerlijk vanille ijsje gaat bijna op. Wat een 
verwennerij! 
Eenmaal terug in het hotel vallen we alle drie al snel in 
slaap. 
De volgende ochtend met de rolstoel naar het 
restaurant voor het ontbijt. De benen hebben door alle 
chemo’s van het afgelopen jaar niet veel kracht meer. 
Eenmaal een rondje rond het buffet gemaakt lijkt de 
lekkere trek terug te komen. Esmée eet een croissantje 
en krijgt ineens zin in roerei met spek. Ze smikkelt en 
smult van alles wat. Heerlijk om te zien. Uiteindelijk 

loopt ze nog even rond om sap te halen (want dat mag 
je zo leuk zelf tappen) en bij vertrek uit het restaurant 
loopt ze zelfs nog een stukje. Wat heerlijk om te zien 
dat een andere omgeving en samen op stap zijn haar zo 
goed doet.  Wat hebben we genoten van dit weekend. 
Wat fijn dat dit voor ons kon. 
Hartelijk dank daarvoor. Het geeft energie om er samen 
weer tegenaan te gaan. 
........................................................................................

Familie Bodman
We zijn vandaag thuis gekomen na een heerlijke week 
in Renesse en willen jullie bedanken voor deze week. 
Alles goed verzorgd. Wat was er veel aanwezig in het 
huisje! Aan alles was gedacht voor alle leeftijden. Ook 
willen we de heer Verwijs bedanken voor het regelen 
van de tandem, zodat we met onze dochter ook 
fietstochten in de omgeving konden maken.
Dit was onze eerste vakantie sinds onze dochter ziek 
werd.
........................................................................................

Familie Bakker
Wat is het mooi dat EuroParcs Charity Foundation 
en Stichting Gaandeweg ook blijven zorgen voor de 
gezinsleden die achterblijven. Het was heel fijn dat we 
afgelopen week (23 tot en met 30 mei 2014) een chalet 
mochten gebruiken op Landgoed Hommelheide. Maar 
wat is het nog akelig stil zo zonder Daniël en wat missen 
we hem juist ook met de uitstapjes waar hij altijd zo van 
genoot. 
Ruben lijkt voor nu – na ruim een half jaar – over 
de ergste pijn heen, hoewel hij het nog dagelijks 
over zijn grote broer heeft. Het was voor hem dan 
ook een geweldige week vakantie: lekker naar de 
speeltuin, iedere dag naar het zwembad, de grotten in 
Valkenburg, het Wildpark in Duitsland. Verder uiteraard 
veel ijsjes, frietjes en pannenkoeken. Voor Ruben een 
heerlijke week vakantie, voor ons weer een klein stapje 
op weg naar een ‘nieuw normaal’ leven met z’n drieën.
EuroParcs Charity Foundation en Stichting Gaandeweg, 
bedankt voor deze week.

Reacties van gezinnen van een weekje weg met Gaandeweg
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Familie Rispens van der Molen
We hebben een super vakantie gehad. Het huisje was 
fantastisch en het weer was ook helemaal goed. We 
zaten vlak bij het strand en daar hebben we ons prima 
vermaakt. Ook hebben we nog een paar uitstapjes 
gemaakt en die waren ook zeer geslaagd. Nogmaals 
heel erg bedankt dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt 
voor ons. Hier waren we heel erg aan toe en het heeft 
ons zeker geholpen weer op te laden!
........................................................................................

Familie Oltshoorn
Super bedankt voor de heerlijke week en goede 
verzorging!
Dankzij de medewerking van een maatschappelijk 
werkster van het AMC en de vriendelijke mensen van 
de stichting Gaandeweg was het mogelijk om toch 
nog vlak voor de kerstvakantie te vernemen dat we 
een weekje vanaf 19 december in een bungalow op 
het Landalpark ‘De Stroombroek’ mochten verblijven. 
Na 4,5 maand in een rollercoaster te hebben gezeten 
even lekker eruit! Vanaf 1 augustus 2014 weten we dat 
onze zoon van 16 een rhabdomyosarcoom heeft met 
uitzaaiingen in longen/ botten. De chemokuren slaan 
gelukkig goed aan en hij verdraagt het goed. Wat heeft 
onze topper een positieve instelling! Het tussentijds 
resultaat is boven verwachting. Ondanks dat hij bloed 
moet prikken in de vakantieweek zijn we toch even 
uit de behandelingen/ regelzaken.... Met bezoek van 
vrienden, vriendin van onze zoon en anderen hebben 
we er een relaxed weekje van gemaakt. Doetinchem 
bezocht, lekker gewandeld in de omgeving, enkele 
plaatsen bezocht en gebruik gemaakt van een 
ontspannend saunabezoek. Heerlijk! Iedereen SUPER 
bedankt hiervoor!!!  
We zijn er nog niet...een lange weg te gaan met 
op korte termijn 6 weken bestraling én 1 jaar 
nabehandelingen. Maar we zijn op de goede weg! 

Familie Noordhoek 
“Even weg van alles heeft ons goed gedaan. We waren 
weer even een ‘gewoon’ gezin.”
........................................................................................

Familie Nieuwlaats
Goede dag! Wij willen jullie heel erg bedanken voor het 
fijne weekendje weg naar Landal Stroombroek. Pepijn 
had net zijn eerste 2 behandelingen gehad waardoor 
hij aardig is opgeknapt. Hij kon namelijk eerst amper 
lopen en bukken. Het leek er op dat hij eerst een heftige 
botontsteking had. Later bleek dat de botontsteking 
was genezen maar dat hij neuroblastoom kanker heeft. 
Volgende week start zijn eerste chemo. We hebben als 
gezin kunnen opladen voor de heftige periode die gaat 
komen. Nogmaals dank jullie wel! Warme groeten.
........................................................................................

Familie ten Dam
Net terug van een heerlijk weekendje weg in de 
Biesbosch via Stichting Gaandeweg. We hadden een 
prachtige, grote bungalow en we hebben genoten. 
Toen we zaterdag weggingen,  kwamen we in een wit 
bedekt Brabant aan. Zag er prachtig uit. Eerst even 
lekker wat gedronken met het openhaardje aan en 
gegourmet. Heerlijk geslapen. En zondag met het hele 
gezin gezwommen. Dit was voor Jade 1,5 jaar geleden 
voor het laatst. Ze heeft genoten. We hebben heerlijk 
gewandeld in de sneeuw. En als klap op de vuurpijl als 
gezin weer eens uit eten geweest dat was ook nooit 
meer voorgekomen. 
Kortom..... een TOP weekend. Dank jullie wel!
........................................................................................

Familie Bos 
Bedankt Stichting Gaandeweg voor een geweldige 
vakantieweek waar wij zo aan toe waren. Wij 
hadden niet gedacht dat het mogelijk zou zijn in 
de herfstvakantie een week weg te kunnen. Wat 
fijn toen we bericht van jullie kregen dat we een 
park van EuroParcs mochten uitkiezen voor een 
weekje herfstvakantie met ons hele gezin. Het werd 
Landgoed Hommelheide in Susteren, dat deze eerste 
herfstvakantieweek heel rustig was. We hadden een 
heel mooi en compleet huisje. De pret was compleet 
toen we vlak voor onze vakantie te horen kregen dat de 
weerstand van onze 5-jarige dochter ok was en dat ze 
dus alles mocht en ook mocht zwemmen! Het zwembad 
was heerlijk rustig en voor haar was het zwemmen het 
hoogtepunt van de week. Haar broer en zus hebben ook 
erg genoten van een hele week onbezorgd samen op 
vakantie zijn.
Wij hebben volop energie kunnen tanken voor (hopelijk) 
de eindspurt van haar behandeling! Dank daarvoor!
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Familie Kloppenburg 
Lieve mensen van Stichting 
Gaandeweg,
Middels de ouderbegeleiding in het 
Sophia Kinderziekenhuis, afdeling 
oncologie, zijn wij op de hoogte 
gebracht van de mogelijkheden om 
een weekje op vakantie te kunnen 
gaan.
Eind augustus  hebben wij, 
met onze dochter Zillah, die 
lymfeklierkanker heeft, tussen 
de zware chemobehandelingen 
door, heerlijk mogen genieten van 
een fantastische week vakantie 

in vakantiepark Landal Stroombroek welke door uw 
stichting kosteloos werd aangeboden. Wat hebben wij, 
maar vooral Zillah enorm genoten van een week zonder 
dokters, ziekenhuizen en andere behandelingen. Het 
is heel bijzonder om in deze hectische tijd even echte 
ontspanning te kunnen en mogen voelen en vooral 
even de Zillah terug te mogen zien van de tijd voor de 
lymfeklierkanker.  
Het is bijna onmogelijk om met woorden onze dank aan 
Stichting Gaandeweg uit te drukken. Het was geweldig, 
dank jullie wel. 
........................................................................................

Familie Ramakers 
Wij willen jullie bedanken voor de heerlijke week in 
Renesse. Een heel mooi huis met alles erop en aan. 
Maar het belangrijkste, nog een keer met ons vieren 
weg, even weg van alles. We hebben samen genoten 
van zon zee en strand en van elkaar. Namens ons hele 
gezin bedankt en hopelijk kunnen jullie dit nog lang 
blijven doen.
........................................................................................

Familie Blom 
In de meivakantie zijn we met ons gezin een weekje 
op vakantie geweest in jullie huisje op Renesse. Onze 
zoon en broertje Thijn kreeg in februari 2011 te horen 
dat hij een neuroblastoom had en na twee jaar lang 
ontzettend dapper gevochten te hebben moest hij op 
8 jarige leeftijd de strijd opgeven. Daarna volgde een 
ontzettend moeilijk jaar en wat was het toen fijn om 
even met je eigen gezinnetje een weekje weg te zijn. 
Het was soms ook erg confronterend maar het heeft 
ons ontzettend goed gedaan om er even uit te zijn. De 
ligging was fantastisch en we hebben verschillende 
uitstapjes gemaakt. We willen de Stichting Gaandeweg 
dan ook ontzettend bedanken voor de mooie 
aangeboden vakantie. Super!! 

Emilie Van de Bunt-Kolff 
Heel veel dank Stichting Gaandeweg! We hebben 
genoten in het park Brunssheim in Brunsum (Zuid-
Limburg). In de eerste week van mei zaten we met 
z’n 5-en in het huisje Velthorst. Het huisje was mooi 
ingericht en super nieuw. Het rustige park ligt pal naast 
de prachtige Brunsummerheide, dus de hond kwam ook 
volledig aan haar trekken. Fietsen, naar de speeltuin 
of een drankje drinken op het mooie terras van het 
restaurant is een aanrader. Binnen 20 minuten was je 
bij het drielandenpunt, Maastricht, Valkenburg, Gulpen 
en kasteel Hoensbroek. Omdat er op dit moment nog 
geen zwembad is op het park kan je gebruik maken van 
het zwembad van het park 20 minuten verder. Dit park 
– Hommelheide – is aanzienlijk groter, maar wij waren 
blij met ons kleinere mooie park! We hebben genoten. 
heel veel dank!! 
........................................................................................

Familie Brugman 
Stichting Gaandeweg Bedankt!!!
Van 30 mei tot en met 6 juni een heerlijke week gehad 
in Landal Stroombroek!
Een mooi huisje op een gezellig en mooi park. 
Wij waren samen met ons dochtertje Zoey van 2 even 
heerlijk een weekje helemaal weg van het ziekenhuis! 
Burgers’Zoo, Apenheul, Het Land van Jan Klaassen, ze 
vond het allemaal even prachtig! En door haar te zien 
genieten, konden wij dit ook! 
Deze week was er een om nooit meer te vergeten! 
Nogmaals dank hiervoor! 
........................................................................................

Familie Brouwer 
Een weekje vakantie met Stichting Gaandeweg Wat 
geweldig is het om een weekje vakantie te krijgen 
van Stichting Gaandeweg. Nadat de Stichting contact 
met ons had opgenomen, mochten wij zelf een van 
de parken van EuroParcs uitzoeken. Onze keuze was 
gevallen op Landgoed Hommelheide in Limburg. In 
de voorjaarsvakantie zijn wij met de jongste twee 
gegaan, Tim (22) en Eveline (18). Eveline is ernstig ziek 
geweest en heeft nog steeds veel last van de gevolgen 
van haar ziekte. Het mooie was dat we op een mindere 
dag van Eveline lekker in het huisje konden blijven. De 
Olympische spelen waren op de televisie en dat was dan 
ook een prima tijdverdrijf.
Bij aankomst op het park werden wij hartelijk 
verwelkomd door de dames van de receptie.
Landgoed Hommelheide is een mooi opgezet park. Veel 
ruimte, leuke huizen, grote zwemvijver met geweldige 
glijbanen, veel speeltoestellen voor de jongere kinderen, 
midgetgolf baan, binnenzwembad, lekker warm water. 
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Voor de ouders is het ook mogelijk om heerlijk te 
relaxen in het Wellness Centre!
Wij zijn erg blij dat we er even een weekje tussenuit 
konden. Even rust, andere omgeving, geen 
verplichtingen. Voor het gezin was het ook goed om 
even met z’n vieren te zijn, weer wat dichter tot elkaar 
komen na de zware tijd die wij hebben gehad en nog 
steeds hebben, eigenlijk.
Wij willen Stichting Gaandeweg en EuroParcs bedanken 
voor deze vakantie. Wij komen zeker nog een keer terug 
op Landgoed Hommelheide in Susteren.
........................................................................................

Familie Sleegers
We zijn vandaag teruggekomen van een supermooie 
week in Landal Stroombroek. We hebben ontzettend 
genoten. Het was een gelukzalige vakantie waar we 
nog lang op terug kijken en die vakantie nemen ze 
ons niet meer af. Heerlijk gezwommen, rondom het 
strand gewandeld, gefietst, naar Movieland geweest 
in Duitsland, een dagje sauna, verder heeft Lisa 
geskelterd. Ook  twee tandemfietsen gehuurd en 
midgetgolf gedaan, in het speelparadijs gespeeld en 
veel van elkaar genoten in en rondom het huisje. Lekker 
uit gegeten en even helemaal niets. We hebben ons 
prima vermaakt. Nu weer terug naar de realiteit, maar 
hier kunnen we nog wel even op teren.
Super en super en super bedankt en ik zou bijna zeggen 
voor herhaling vatbaar! 
........................................................................................

Familie Pruim 
Dankjewel Stichting Gaandeweg! 
We hebben een fantastisch weekje 
Renesse gehad van 18 april tot 25 
april 2014. Nadat vorig jaar opa, 
de allergrootste vriend van onze 
zoon was overleden, kwamen 
we al snel daarna weer voor een 
onaangename verrassing te staan. 
Onze zoon en broer (14 jr) had 
een hersentumor. Na intensieve 
chemokuren en 30 bestralingen was 
op 18 april de voorlopige laatste 
bestraling gepland. Hoe mooi kwam 
het dan ook uit om daarna heerlijk 
te kunnen uitwaaien in Zeeland en 

een week GEEN ziekenhuis. En ook oma mocht mee en 
dat was voor onze zoon nog wel de mooiste verrassing. 
Het huisje was super, praktisch, van alle gemakken 
voorzien. De zee heel dichtbij, de omgeving heel mooi 
en ondanks toch al heel veel toeristen was er ook veel 
rust!

Kortom, we hebben voor het eerst sinds tijden eventjes 
ons onbezorgd gevoeld en dat voelde goed! 
Dankjewel hiervoor! Het was absoluut Top! 
........................................................................................

Familie Koopman 
Wij hebben in de voorjaarsvakantie genoten van een 
weekje er even helemaal uit te zijn. We verbleven op 
Landgoed Ruighenrode in Lochem en hebben ons prima 
vermaakt daar. We zaten in een mooi ruim chalet en 
konden daar even heerlijk tot rust komen.  
We willen jullie daarvoor bedanken, het heeft ons erg 
goed gedaan. 
........................................................................................

Familie Vos
In het laatste weekend van november waren we via 
Stichting Gaandeweg en Kiwanis Club Rheden “de 
Veluwezoom” te gast op Landgoed Avegoor, waar we 
twee nachten in een mooie, moderne, ruime en speciaal 
ingerichte kamer mochten verblijven. De omgeving 
straalde bij aankomst al de voor ons zo benodigde rust 
uit en het hotel zelf had meer dan voldoende sfeer om 
ons echt even “er tussenuit” te voelen. Nadat we ons in 
de kamer hadden geïnstalleerd zijn we naar Restaurant 
De Peerdestal gewandeld, waar we die avond een diner 
kregen aangeboden. Wij, maar ook onze kleine meid, 
hebben genoten van het heerlijke eten. Na een frisse 
wandeling terug naar het inmiddels mooi verlichte 
hotel. Het was al weer tijd om lekker te gaan slapen.  
De volgende dag hebben we uitgebreid en rustig 
ontbeten. ‘s Avonds hadden we een diner in het hotel en 
ook deze keer hebben we daar met z’n drieën heerlijk 
van gegeten.
........................................................................................ 

Familie de Bie
Wij mochten genieten van een weekje vakantie in 
Braamt, Landal Stroombroek begin april. We hebben 
het heerlijk gehad, mooi weer, prachtig huisje. 
Vooral voor onze dochter was het een week van geen 
ziekenhuis, prikken en medicijnen. Het uitstapje naar 
het land van Jan Klaassen en Burgers’Zoo was geweldig. 
Wat hebben we het naar onze zin gehad.  
Bedankt Stichting Gaandeweg!



10

Aan het woord: 

Lydia Boeve van Emma Kinderziekenhuis
Emma Kinderziekenhuis (EKZ) is het kinderziekenhuis van het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam. Naast patiëntenzorg wordt er 
wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven. EKZ is één 
van de academische ziekenhuizen waarmee wij als Stichting Gaandeweg 
samenwerken. Via maatschappelijk werk komen veel aanvragen voor een 
weekje weg bij ons binnen. De afdeling kinderoncologie, vaak kortweg 
‘AMC F8 Zuid’ genoemd, is vanzelfsprekend een afdeling waar je als ouders 
nooit met je kind terecht hoopt te komen. Als dat tóch gebeurt, staan er 
maatschappelijk werkers zoals Lydia Boeve klaar om het hele gezin te 
begeleiden. Graag laten we Lydia Boeve aan het woord over haar rol en 
ervaringen. 

“Vanaf eind 2007 ben ik werkzaam als medisch maatschappelijk 
werker in het EKZ. Een groot deel van mijn uren werk ik op de afdeling 
kinderoncologie. Op deze afdeling worden jaarlijks ongeveer 160 kinderen, 
waarvan 110 nieuwe patiënten, behandeld voor een oncologische 
aandoening. Mijn werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van gezinnen 
waarvan het kind bij ons in behandeling is. Een kind met kanker betekent 
een crisis voor het hele gezin. Sommige ouders beschrijven het als een 
bom die is ontploft. Andere ouders beschrijven het als een trein waarin 
ze terecht zijn gekomen en waar je niet uit kunt stappen, terwijl de trein 
doordendert naar een onbekende bestemming.



11

In het begin zijn er vaak vragen over hoe regel ik het met 
mijn werkgever, wat zijn mijn plichten en de rechten. 
Hierover kan ik ouders informeren en ze zo nodig 
begeleiden. Het lastige is dat de regels voor verlof in 
Nederland niet toereikend zijn voor een kind met kanker. 
De duur van de behandeling is zo lang dat het zorgverlof 
niet volstaat. Mijn ervaring is dat werkgevers en 
bedrijfsartsen nogal wisselend omgaan met werknemers 
waarvan een kind zo ernstig ziek is. Van belang is dat 
gezinnen de tijd krijgen om van de eerste schok te 
herstellen en een nieuwe balans te vinden voor het hele 
gezin. Vaak lukt het daarna de meeste ouders wel, als de 
behandeling goed verloopt, om al dan niet met hulp van 
mensen uit hun omgeving hun arbeidsverplichtingen, of 
een deel daarvan, weer op te pakken. Daarnaast is het 
een grote puzzel hoe ze de behandeling van hun kind 
inpassen in alle overige gezinstaken. Voor ouders met 
weinig financiële middelen zijn er vaak direct financiële 
zorgen. Voor het gezin komen er veel extra kosten 
bij ondanks dat de medische behandeling vergoed 
wordt door de zorgverzekeraar. De extra kosten zijn 
bijvoorbeeld het vervoer van en naar huis als een kind 
is opgenomen als ook de kosten van maaltijden in het 
ziekenhuis voor de ouders. Als de problemen groot, 
zijn zoek ik samen met de ouders naar oplossingen.
Verder heb ik bij een deel van de ouders onder-
steunende gesprekken omdat de ziekte van hun kind 
hen zo uit balans heeft gebracht dat ondersteuning 
gewenst is. 

Waar ik mij de laatste tijd zorgen over maak is de financiële situatie van 
gezinnen. Steeds meer voorzieningen worden afgeschaft (TOG regeling, 
financiële bijdrage van het KWF voor gezinnen met weinig financiële 
middelen) en door de crisis kunnen mensen minder een beroep doen op 
hun netwerk. Juist gezinnen die om financiële redenen hebben gekozen 
voor een zorgverzekering zonder aanvullend pakket krijgen geen vergoeding 
voor bijvoorbeeld het verblijf in het Ronald McDonald huis of de extra 
bijdrage die betaald moet worden voor een bepaald medicijn. Tegelijkertijd 
worden fondsen en andere financiële vangnetten steeds beperkter. De 
afgelopen maanden heb ik al een aantal keren een zorgverzekeraar verzocht 
om uit coulance de eigen bijdrage voor een bepaald medicijn te vergoeden. 
Ook hier is mijn ervaring dat zorgverzekeraars hier zeer wisselend mee 
omgaan. Op financiële zorgen zit niemand te wachten maar stress over 
het wel of niet kunnen betalen van rekeningen kan te veel zijn voor deze 
gezinnen.

Eerder had ik het al over het in balans zijn van gezinnen. Van belang is om 
ouders te ondersteunen om, ondanks de behandeling van hun kind, weer 
in balans te komen en te blijven. Ik ervaar het dan ook als een voorrecht 
gezinnen in deze moeilijke periode een weekje Gaandeweg aan te kunnen 
bieden. Dit draagt zeker bij aan het hervinden van de balans.”



EuroParcs Charity Foundation
Vanuit mijn betrokkenheid bij de organisatie 
van de openingsevenementen voor de nieuwe 
centrumgebouwen van drie EuroParcs-parken heb ik 
de opdracht gekregen om een goed doel te zoeken 
dat goed aan zou sluiten en passen bij de EuroParcs-
organisatie. 

EuroParcs doneerde al enkele jaren geld aan KIKA, 
maar wilde graag iets anders doen voor kinderen 
die zijn getroffen door kanker en ook voor de naaste 
familieleden!  

De directie van EuroParcs heeft besloten om hun 
recreatieobjecten op de verschillende recreatieparken 
beschikbaar te stellen voor deze gezinnen. Zodat deze 
kanjers, in een vaak moeilijke en zware periode, kunnen 
ontspannen in een andere sfeer en omgeving. 

Nadat het goede doel voor EuroParcs intern helder en 
duidelijk was, heb ik contact met KIKA opgenomen en de 
plannen toegelicht. Kika was super enthousiast over het 
idee, maar KIKA is niet de organisatie die zich hier mee 
bezig houdt. Gelukkig had KIKA een heel mooi alternatief. 

Neem contact op met VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen met Kanker) en 
Stichting Gaandeweg. Samen met een collega ben ik naar Nieuwegein gegaan 
waar we een afspraak hadden met Marianne Naafs (VOKK) en Marjo Baselaar  
(Stichting Gaandeweg). Daar hebben we onze plannen en ideeën vanuit de 
directie EuroParcs kenbaar gemaakt. 

Het was een bijzondere middag. Beide dames hebben ons uitgelegd wat 
er komt kijken zodra de diagnose is gesteld. Wat voor impact dit heeft op  
de ouders maar ook op broertjes en zusjes. Tijdens het gesprek kwamen 
we al snel tot de conclusie dat een samenwerking tussen VOKK, Stichting  
Gaandeweg en EuroParcs heel goed zou passen. 

Vanaf begin 2014 zijn we voortvarend aan de slag gegaan en stelt EuroParcs 
op meerdere locaties in het land bungalows beschikbaar zodat de gezinnen 
er tussenuit kunnen, even ontspannen en vooral genieten van elkaar.

Inmiddels hebben we vele gezinnen in 2014 blij gemaakt met een weekje 
weg. Ook in 2015 zullen er via Stichting Gaandeweg gezinnen gebruik mogen 
maken van de bungalows op een van de EuroParcs-parken.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van EuroParcs 
Charity Foundation: www.europarcscharityfoundation.nl

Marga Hermsen
EuroParcs Charity Foundation
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Aan het woord: 

Eric Jan van Hamersveld van Assuflex
Eric Jan van Hamersveld is sinds 2003 ambassadeur van Gaandeweg en  
in het dagelijks leven financieel adviseur bij Assuflex in Arnhem.  

“Goede doelen zijn mij met de 
paplepel ingegoten. Zo ben ik 
opgevoed en ik beleef er ook 
erg veel plezier aan. Dus toen 
Gaandeweg mij vroeg ambassadeur 
te worden, heb ik geen moment 
getwijfeld. Ik vind het een prachtige 
club, geheel geleid door vrijwilligers 
en met een bijzonder lage overhead. 
Het geld komt echt geheel ten goede 
aan de vakanties.

En van het een komt het ander. Ik 
ben lid van de Rotary Arnhem IJssel 
en die club was via Geert Gazendam 
al vroeg betrokken bij Gaandeweg. 
Vanuit de Rotary organiseren we één keer per jaar een film opera avond in 
Pathé Rembrandt. Dat zit altijd helemaal vol en een deel van de opbrengst 
van 500 kaartjes à €25 gaat naar Gaandeweg.

Ik denk wel dat de tijden veranderen voor Gaandeweg. Zowel aan de 
inkomstenkant als aan de vraagkant. Als grote sponsors als KWF wegvallen, 
is dat natuurlijk een fikse aderlating. Bovendien is de rente extreem 
laag. Dus daar moet je het ook niet van hebben. Dat betekent dat er 
extra inkomsten moeten worden gegenereerd en daar zijn we met een 
paar ambassadeurs hard mee bezig. Om mee te denken het bestuur te 
adviseren. Daar zouden best een paar grote vissen tussen kunnen gaan 
zitten.

Aan de vraagkant verandert er natuurlijk net zo goed veel. Ook zieke 
kinderen willen met vakantie in een moderne omgeving met moderne 
recreatiemogelijkheden. Daar studeren we nu op. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk dat Gaandeweg gaat investeren in een paar vakantiehuizen.  
Dat geeft toch iets meer vrijheid en speelruimte zonder bestaande 
partners ook maar enigszins tekort te doen.

Ik ben er van overtuigd dat Gaandeweg ook in de toekomst de fantastische 
rol kan blijven spelen die het nu doet. Wel zal Gaandeweg in toenemende 
mate moeten aanpassen aan de nieuwe tijd. Dat is een hele uitdaging voor 
bestuur en ambassadeurs, maar daar komen we met vereende krachten 
zeker uit!”
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Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bungalow Stroombroek

Inventaris

Financiële vaste activa

Effecten

Vorderingen

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen

Liquide middelen

Passiva

Groepsvermogen

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige schulden en overlopende passiva

Geconsolideerde balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)  31/12/2014

 ———–––———————–––––––

 €
 
 

 

 

 5.476
 

 0
 ———–––———————–––––––

 5.476

 ..........................

 

 577.429
 

 1.090
 ———–––———————–––––––

 578.519

 ..........................

 

 

 18.987
 .......................... 

 554.114
 .......................... 

 1.157.096
 ============================

 

 1.143.156
 ..........................

 

 297
 

 13.644
 ———–––———————–––––––

 13.941

 .......................... 

 1.157.096
 ============================

 31/12/2013
 ———–––———————–––––––

 €
 
 

 

 

 9.455
 

 0
 ———–––———————–––––––

 9.455

 ..........................

 

 647.751
 

 1.893
 ———–––———————–––––––

 649.644

 ..........................

 

 

 17.821
 .......................... 

 485.632
 .......................... 

 1.162.552
 ============================

 

 1.155.304
 ..........................

 

 310
 

 6.938
 ———–––———————–––––––

 7.248

 .......................... 

 1.162.552
 ============================



Resultaat uit fondsenwerving

Uitgaven doelstelling

Resultaat

Personeelskosten

Afschrijvingen

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Opbrengst effecten

Rentebaten

Kosten effecten

Financiële baten en lasten

Exploitatieresultaat

 2014
 ———–––———————–––––––

 €
 
 

 52.466
 

 51.979
 ———–––———————–––––––

 487

 ..........................

 18.477

 
 3.979
 

 18.466
 ———–––———————–––––––

 40.922
 ..........................

 neg.       40.435

 

 24.902
 

 5.855

 ..........................

 30.757

 2.470
 ———–––———————–––––––

 28.287
 ———–––———————–––––––

 neg.       12.148
 ============================

 2013
 ———–––———————–––––––

 €
 
 

 108.724
 

 50.064
 ———–––———————–––––––

 58.660

 ..........................

 18.401

 
 6.038
 

 19.501
 ———–––———————–––––––

 43.940
 ..........................

 14.720

 

 46.907
 

 0

 ..........................

 46.907

 658
 ———–––———————–––––––

 46.249
 ———–––———————–––––––

 60.969
 ============================
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014



•  De heer en mevrouw Roetert-Lageman vragen niets voor zichzelf tgv hun 30-jarig huwelijks-feest. Hun gasten 
brengen een prachtig bedrag bijeen voor Gaandeweg

•  Mevrouw Zier-Wigman steunt de stichting weer met haar gift

•  De heer en mevrouw R. de Jong wensen Stichting Gaandeweg veel succes in 2014

•  A.F. Ledeboer doneert dit jaar voor het eerst

•  Taxi VZ uit De Rijp verzorgt voor een ‘vriendenprijs’ het vervoer van een van onze gezinnen  
van huis naar de vakantiebestemming v.v.

•  Een fantastische gift komt van Stichting Steunfonds Maatschappelijke Dienstverlening en Gezondheidszorg 2011 
uit Krimpen a/d IJssel

•  Evenals vorig jaar doneert mevrouw Klaassen uit Arnhem weer

•  Na een jaar afwezigheid maakt de Kuultour een doorstart. Stichting Gaandeweg wordt hierbij niet vergeten

•  Marleen Hoofd doneert na de 4-daagse, die ze in het shirt van Gaandeweg heeft gelopen

•  Studenten van het Graafschapcollege (Toerisme en Recreatie) in Doetinchem doneren naar aanleiding van een 
show die zij gaven. Hun docente komt het geld op kantoor overhandigen

•  Mevrouw van Gestel doneert ook dit jaar weer!

•  Sinds mei 2014 doneert Tamara Baars maandelijks, met een extra donatie als sinterklaascadeautje

•  Mevrouw Snijder-van Bergen doet dit al enkele jaren per kwartaal

•  Met de verkoop van door haarzelf gemaakte 3-D kaarten weet mevrouw Ligteringen ook dit jaar weer een mooi 
bedrag voor Stichting Gaandeweg bijeen te brengen

•  Vitalis – deskundigheid in zelfstandigheid – doneert 2 rolstoelen die in de bungalow op Landal Stroombroek en in 
Renesse dienst zullen doen

•  Op verzoek van ambassadeur Ruilof van Putten komt er vanuit Alphen aan de Rijn een donatie van Beter Uit 
Reizen

•  Ambassadeur mevrouw Hellingman heeft bij haar 80e verjaardag haar gasten gevraagd een duit in het zakje te 
doen voor Stichting Gaandeweg

•  Een andere ambassadeur zorgt ervoor dat Firmeza Beheer BV wederom een groot bedrag doneert

•  In september heeft het ophalen van oud papier al zoveel opgeleverd dat Paul Elbers een mooi bedrag kan 
overmaken aan Stichting Gaandeweg

•  Omdat na bijna 20 jaar het sanitair van onze bungalow nr 1 op bungalowpark Landal Stroombroek wel een 
update kon gebruiken, heeft DMG Mandemakers Waalwijk de badkamer geheel gerenoveerd. Daarnaast is 
inmiddels ook de keuken van ‘ons huisje’ vernieuwd. Dit alles wordt als sponsoring aan Stichting Gaandeweg 
kosteloos door DMG uitgevoerd.

•  Op initiatief van Esther Hogeweg van Team ‘54 hebben wij een geweldige sponsoring toegezegd gekregen door 
Roparun. Dit bedrag zal aangewend worden voor de aanschaf van nieuwe fietsen.

•  Stichting Uit- en Inwendige Zending laat voor de 16e keer in successie haar medemenselijkheid blijken

Donateurs in 2014
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      ROSTRA
       CONGRESCOMMUNICATIE

       Klaas Taselaar
       k.taselaar@rostra.nl
       rostra.nl
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                   ontwerpID                    

               /grafisch

                   G van Leyden 

                   g@ontwerpid.nl

                   ontwerpid.nl
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                   Nico Vink
                   info@morgenstond.nl
                   morgenstond.nl
..............................................................................................
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Secretariaat:

Stichting Gaandeweg
Kronenburgsingel 60, 6831 GX  Arnhem
Postbus 30059, 6803 AB  Arnhem

026-3511272
info@gaandeweg.nl
www.gaandeweg.nl 

KvK Arnhem 41050180
ABN AMRO: NL55ABNA0535060300
ING: NL34INGB0001060103

Stichting Gaandeweg is een ANBI-erkende instelling


