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Het jaar 2012 was het 24e bestaansjaar van Stichting Gaandeweg. Het viel midden in de 
economische crisis, waar ook wij het nodige van merkten. Mochten wij in 2011 nog een groot 
bedrag bijschrijven door een actie van Anthos, in 2012 zien wij een terugval in opbrengsten uit 
donaties en sponsoracties. Die terugval wordt voor een deel gecompenseerd door een verbeterde 
opbrengst van ons vermogen. Waar wij de recessie ook terugzien is in de portemonnee van de 
gezinnen. Soms hebben zij gewoon geen geld meer voor een weekje vakantie. En dat terwijl het 
gezin juist in een grote crisis verkeert. Door een gebeurtenis die veel belangrijker is dan geld, 
namelijk de gezondheid van een kind. Gelukkig hebben wij ook in 2012 weer 206 gezinnen een 
weekje op vakantie mogen sturen. Wat is het toch prachtig om dat mede te mogen realiseren!

In dit jaarverslag vindt u een interview met Paul Elbers, een bijzondere Gaandeweg sympathisant.   
Hij zamelt al 10 jaar papier in voor Stichting Gaandeweg. Daarom vindt u hier een artikel over hem, 
met het verhaal achter zijn papieracties. Een andere trouwe Gaandeweg vriend is Henk Ramautar. 
Henk is al jaren lid van het Comité van Aanbeveling en spreekt over zijn plannen voor een nieuw 
huisje voor Gaandeweg. Dat helpt ons om de sponsorinkomsten weer te verhogen en onze kosten 
structureel te verlagen. 
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste Kuultour startte. Jos Ratering vertelt hoe het destijds 
begonnen is. Na 25 jaar ‘hard  fietsen’ heeft de Kuultour met haar jaarlijkse toto in totaal maar 
liefst € 70.907,50 voor Gaandeweg bij elkaar gebracht. Daarvan zijn tientallen gezinnen een weekje 
op vakantie geweest. Het is bijna niet te verwoorden hoe belangrijk dit soort initiatieven zijn voor 
onze stichting! 
Natuurlijk leest u in dit jaarverslag ervaringen van vakantiegangers: gezinnen die vechten 
omdat een jong gezinslid lijdt aan kanker. Zij delen met ons wat hun vakantieweekje voor hen 
betekende. U leest een terugblik op hun vakantie van het gezin Brummelman, dat in Renesse 
op vakantie is geweest, en u leest een terugblik op de vakantie van het gezin Ter Neuzen, dat 
een weekje ontspanning vond in het Meerdal. Naast de actievoerders en de gezinnen zelf is het 
ziekenhuispersoneel voor onze stichting van groot belang. De maatschappelijk werkers zijn onze 
belangrijke verwijzers. Zij selecteren voor ons die gezinnen, die toe zijn aan een weekje vakantie en 
dat ook kunnen inpassen in de behandelplanning. Dat laatste is niet altijd eenvoudig. U leest over 
de relatie van maatschappelijk werker Diet Veenstra met Stichting Gaandeweg. 
Zoals u ziet zijn wij heel blij dat Stichting Gaandeweg haar doelen ook in 2012 heeft kunnen 
verwezenlijken. We weten ons gelukkig met de inzet van menigeen en hopen dat ook dit jaar weer 
net zo waardevol zal worden als 2012!

Augustus 2013, namens het bestuur,

Albert de Vries   
voorzitter 

PS: Als dit jaarverslag verschijnt hebben wij ons 25-jarig jubileum net gevierd. Dat vond plaats op  
7 juni 2013 in Burgers’ Zoo onder leiding van TV presentator Harm Edens. Daar komen wij uiteraard in het 
volgend jaarverslag uitgebreid op terug, maar voor nu willen wij u een kleine terugblik niet onthouden. 
U vindt in dit verslag een aantal foto’s en hoogtepunten, zoals interviews met gezinnen met een 
kankerpatiëntje, de aanbieding van de Gaandeweg-penning aan Alex van Hooff (directeur Burgers’ Zoo),  
de cheque aanbieding door de Arnhemse Poortersclub en een heel bijzondere schenking van de stichting 
Ilona Apeldoorn door voorzitter Peter Stapper.

Voorwoord
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Twee jaar geleden wordt op de dag na de verjaardag van Miguel ter Neuzen 
de diagnose gesteld: chronische leukemie. De wereld staat stil bij het 
Doetinchemse gezin als een paar maanden later ook acute leukemie wordt 
vastgesteld. Een uiterst zeldzame combinatie. Na talloze behandelingen en een 
beenmergtransplantatie is Miguel (11) inmiddels ‘schoon’ en op 5 juni 2013 
heeft hij met zijn ouders Mario en Monique de Alpe d’HuZes gelopen. Monique: 
“Een bijzondere en zeer emotionele tocht.”

De meterslange ketting in de woonkamer telt 360 kralen. Een kraal voor iedere behandeling, chemo, 
prik of bloedtransfusie. Miguel was al langer aan het ‘klungelen’: veel moe, pijn in benen en rug. 
Ook at hij al een tijdje slecht en viel in korte tijd vier kilo af. Ik ben met hem naar de dokter gegaan 
de dag na zijn verjaardag toen hij ziek uit school kwam. Er werd gedacht aan eetprobleem en hij 
werd doorverwezen naar maatschappelijk werk. En zijn futloosheid nam zienderogen toe, ook at 
hij steeds minder. Op 23 juli 2011 zijn we weer naar de huisarts gegaan die ons in het Slingeland 
ziekenhuis bloed liet prikken. De kinderarts nam ons apart in een kamer, mijn man en ik zaten met 
het hart in onze keel. Ik hoorde de arts zeggen: ‘leukemie, we weten nog niet welke vorm.’  
Ik gilde door de kamer heen, dit kan niet, dit mag niet. Ik heb onze dochter Shannen gebeld en zij  
is met Mario meegereden naar Nijmegen. Niet veel later zaten we in de ziekenauto naar het UMC  
St Radboud in Nijmegen. Miguel was apatisch, heel ziek ook al. Veel ging langs hem heen. Tot  
’s nachts duurden de onderzoeken en de volgende dag kwam de diagnose.  Chronische leukemie; 
een vorm van kanker die bijna niet voorkomt bij jonge kinderen en niet erfelijk is. Een misdeling 
van de cellen waardoor ze niet volgroeien, maar wel vermeerderen. Bij Miguel zat het in zijn hele 
lichaam tot achter de ogen, hij had een vergrote milt, lever en nieren. Achteraf gezien had Miguel 
de klassieke symptomen. Hij lag op de medium care en kreeg medicijnen waaronder chemotabletten 
om de bloedwaardes weer naar beneden te krijgen. Na een week kon hij naar huis en krabbelde 
langzaam op. Hij kwam weer op zijn oude gewicht en ging weer naar school.” 

Blauwe plekken en bloedblaren
Alles lijkt goed te gaan, tot hij eind november opnieuw moe wordt en 
zijn ouders op een avond een grote blauwe plek op zijn knie liet zien. 
Monique: “Toen hij tegen Mario zei: ‘pap, kijk eens in mijn mond’, zaten er 
bloedblaren en we ontdekten op zijn lichaam nog veel meer blauwe plekken. 
Miguel raakte in paniek. We hebben meteen het ziekenhuis gebeld. 
Kinderoncoloog prof. dr. Peter Hoogerbrugge van het UMC St Radboud was 
verbaasd, toen de bloedwaardes uitwezen dat het acute leukemie was. 
Oorzaak waarschijnlijk immuniteit voor de chemotabletten, maar een 
duidelijke verklaring was er niet. Miguel werd opgenomen in het Sophia 
Kinderziekenhuis in Rotterdam waar hij met experimentele medicijnen werd 
behandeld en hij kreeg chemo door middel van een ruggenprik. Ruim 1,5 
week heeft hij daar gelegen en daarna zijn we maandenlang drie keer per 
week met de taxi naar Rotterdam geweest. Toen half januari 2012 na een 
beenmergpunctie weer onrustige cellen werden gevonden, was er geen 
andere optie meer dan een beenmergtransplantatie en moest hij wachten 
op een anonieme donor. Uit onze familie matchte niemand voldoende.“

Beenmergtransplantatie slaat aan
In die afschuwelijke maanden die volgden en waarop Miguel onafgebroken in het St Radboud lag, 
kreeg hij vervolgens een herpes- en candidainfectie waardoor hij bijna niet kon eten. Door de 
agressieve chemotherapieën was hij ook zijn haren kwijt. “Onze zoon heeft helse neurologische 
pijnen gehad die veroorzaakt werden door de chemo en de medicijnen. Deze combinatie van 
behandelingen was nodig voordat de beenmergtransplantatie kon plaatsvinden. Je hart breekt als 
je kind zo ziek is en ziet hoeveel pijn en verdriet hij heeft.  

Miguel ter Neuzen kreeg chronische en acute leukemie

“Je hart breekt als je kind zo ziek is en 
je niets kunt doen”
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We hebben veel steun gehad van het medisch team waaronder professor Hoogerbrugge, Miguel 
heeft echt een klik met hem. Op 4 mei 2012 was de beenmergtransplantatie, de dag dat hij 
voor ons gevoel opnieuw geboren werd. Angstige weken volgden, want het duurt lang voor je 
weet of het aanslaat. De cellen moeten namelijk vanzelf weer gaan groeien en delen. Hij kreeg 
ook onverklaarbare koortspieken van 42,6 graden. Er zijn dagen geweest, dat we niet wisten 
of hij er de volgende dag nog zou zijn. We zijn enorm bang geweest. Toen hij eind juni 2012 een 
beenmergpunctie kreeg en hij ‘schoon’ werd verklaard waren we zo gelukkig.“
 
Enorme eenzaamheid en verdriet
“Niet alleen lichamelijk  heeft Miguel veel voor zijn kiezen gehad, ook mentaal. Bang zijn dat je niet 
geaccepteerd wordt door je klasgenootjes omdat je kaal bent bijvoorbeeld. Basisschool Dichterbij 
heeft hem enorm gesteund. Hij heeft bijvoorbeeld thuis en in het ziekenhuis digitaal lessen kunnen 
volgen en wel zo dat hij via de laptop met zijn klas verbonden was. Ook bezochten vriendjes en 
familie hem in het ziekenhuis, maar het merendeel van de dag lig je alleen. De eenzaamheid is groot 
geweest, je kunt een ander bijna niet uitleggen wat je voelt of doormaakt. Onze dochter Shannen 
van 20 is een megasteun en toeverlaat geweest. Voor haar was het ook zo zwaar. Veel heb ik gehad 
aan maatschappelijk werker Koos Thijssen, hij heeft vooral praktische dingen geregeld. Bij de 
Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker is het lotgenotencontact belangrijk geweest. Toen we vorig 
jaar kerst van Gaandeweg een huisje aangeboden kregen, was dat heel fijn. Met zijn allen even een 
weekje weg.” 

Groot gevoel van saamhorigheid
Op 5 juni dit jaar was het zover, samen met zijn ouders heeft Miguel de Alpe d’HuZes gelopen. 
Hoewel hij nog volop in zijn revalidatieproces zit en de tocht niet helemaal heeft kunnen uitlopen, 
is het een geweldige week in Frankrijk geweest. “Onze opgehoopte emoties kwamen aan alle kanten 
eruit: blijdschap, verdriet, onmacht en het kunnen delen met anderen die in soortgelijke situaties 
hebben gezeten”, vertelt Monique. “Miguels leerkracht Marvin en Wil de directeur van school 
fietsten de tocht en juf Jacqueline liep met ons mee. We stonden met zijn allen op de camping, 
dat gevoel van saamhorigheid… zo machtig mooi. Het heeft ons alle drie goed gedaan en het voelt 
als een afronding. Door deze week hebben we als gezin letterlijk de knop om kunnen zetten om 
weer vol vertrouwen naar de toekomst te kijken. Natuurlijk is er dat stemmetje van: komt het niet 
meer terug. En heeft Miguel alleen een groeiachterstand of is er nog meer schade in zijn lichaam 
aangericht? We weten het niet. We weten wel dat onze zoon er nog is en dat we iedere dag ten volle 
beseffen hoe waardevol dat is.”

www.simonepastoors.nl
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Aanvragen vanuit de ziekenhuizen in 2012

Stichting Gaandeweg stelt zich ten doel korte vakanties voor gezinnen met een jonge kankerpatiënt te bekostigen en te 
organiseren. Deze doelstelling wordt gerealiseerd in samenwerking met de arts en maatschappelijk werk van het ziekenhuis.

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

Academisch Ziekenhuis UMC/WKZ
.........................................................

VU Academisch Ziekenhuis
.........................................................

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

UMC Maastricht
.........................................................

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

UMC Sint Radboud
.........................................................

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

UMC Groningen
————————————————————————–––––––––––––––——

Totaal academische ziekenhuizen 

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

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

Carinova Raalte
.........................................................

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

Elkerliekziekenhuis Helmond
.........................................................

Rijnland Ziekenhuis Alphen a/d Rijn
.........................................................

Flevoziekenhuis Almere
.........................................................

JBZ Den Bosch
.........................................................

MC Alkmaar 
————————————————————————–––––––––––––––——

Totaal streekziekenhuizen 

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

Algemeen totaal

Aangevraagd
–––––————————————

51
.........................

10
.........................

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

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

20
.........................

54
.........................

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

30
–––––————————————

235

Aangevraagd
–––––————————————

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

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

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

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

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

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

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

1
–––––————————————

    10

–––––————————————

245

Geboekt
–––––————————————

48
.........................

6
.........................

24
.........................

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

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

49
.........................

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

28
–––––————————————

206

Geboekt
–––––————————————

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

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

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

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

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

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

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

1
–––––————————————

    9

–––––————————————

215

Annuleringen
–––––————————————

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

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

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

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

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

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

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

2
–––––————————————

     9

Annuleringen
–––––————————————

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

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

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

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

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

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

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

0
–––––————————————

    0

–––––————————————

   9

Gerealiseerd
–––––————————————

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

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

22
.........................

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

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

49
.........................

29
.........................

26
–––––————————————

197

Gerealiseerd
–––––————————————

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

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

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

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

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

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

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

1
–––––————————————

    9

–––––————————————

206

Toelichting op de cijfers:

–  Een aangevraagde vakantie wordt niet altijd geboekt. Soms ziet het gezin van de vakantie af omdat het zieke kind op dat moment 

niet weg kan. De aanvraag wordt vervolgens verschoven naar een later tijdstip.

– Dit geldt ook voor reeds geboekte vakanties, hetgeen het aantal annuleringen verklaart.
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Interview met: 

Henk Ramautar, lid Comité van Aanbeveling  

“Wij ondersteunen het bestuur met allerlei activiteiten. Marjo en Arda zijn dagelijks druk met de 
uitvoering en het bestuur zorgt er voor dat zij dat zo goed mogelijk kunnen doen. 
Wij leden van het Comité van Aanbeveling brengen onze expertise en ervaring graag in vanuit 
bedrijfsleven, overheid en collectieve sector. Ik doe dat als zelfstandig ondernemer en houd 
mij bezig met advisering op het gebied van marketing en algemeen management. Ook doe ik 
interimklussen. Mijn verleden ligt bij grote (zorg)verzekeraars als OHRA, Delta Lloyd, Nationale 
Nederlanden, Agis en Menzis als directielid op het gebied van Marketing en Commercie. 
 
Zo ben ik ook met Gaandeweg in contact gekomen, toen Marjo kantoorruimte zocht voor Gaandeweg 
en ik nog wat ruimte over had bij OHRA. De stichting sprak mij meteen aan door het doel en de 
mensen die er werken. Het zijn vrijwilligers met een enorme betrokkenheid, kennis van zaken en 
een buitengewoon grote flexibiliteit. Dat zijn de ingrediënten die Gaandeweg tot zo’n succes maken. 
Mijn eigen rol moet je niet overdrijven: ik ben er als zij mij nodig hebben. Zo heb ik een 
klanttevredenheidsonderzoek opgezet ten behoeve van subsidieverstrekkers. Het lidmaatschap is 
een combinatie van structurele en ad hoc bijdragen.  
 
Structureel overleggen wij twee keer per jaar met het bestuur. Daar komen in de meest brede 
zin thema’s op de agenda. We denken tijdens die bijeenkomsten ook na over de toekomst van 
Gaandeweg.  Een voorbeeld van een ad hoc actie is: op dit moment buigt een commissie zich onder 
mijn voorzitterschap over een geschenk aan Gaandeweg aan het einde van dit lustrumjaar. Dat zou 
bijvoorbeeld een nieuwe vakantiewoning in eigendom kunnen zijn. Dat kan een bijdrage leveren aan 
het vermeerderen van de sponsorinkomsten en het structureel verlagen van de kosten. 

Voor de kinderen en hun familie blijft het ontzettend belangrijk om gezellig met elkaar met 
vakantie te kunnen gaan en zo even te zijn verlost van alle dagelijkse beslommeringen. En hoewel 
er aan de medische kant fantastische vorderingen worden gemaakt en de wereld van kanker er 
echt anders uit gaat zien, blijft in onze ogen  een vakantie met de familie van grote waarde door 
de rust en ontspanning die er vanuit gaan. Dat is het doel van Gaandeweg en daar wordt door alle 
betrokkenen met hart en ziel aan gewerkt. Ik hoop het ook zelf nog lang te mogen doen!”
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“In het voorjaar van 1988 was Joke Kersten aanwezig in Musis Sacrum. Hier was ook Aristakis. 
Gesproken werd over het doel van de toen startende Stichting Gaandeweg. Dit doel sprak Joke 
Kersten zo aan, dat hij besloot Gaandeweg te steunen met een spel. Dit werd de aan de Tour 
de France gerelateerde Kuultour. De naam Kuultour komt van café De Kuul in het hart van de 
Zilverkamp in Huissen. Tour komt uiteraard van Tour de France. 
 
Het eerste Kuultour spel werd dan ook in 1988 georganiseerd. Na afloop van deze Tour de France 
werd de balans opgemaakt. Er hadden 122 deelnemers meegedaan. De helft van de inleg van tien 
gulden werd geschonken aan Gaandeweg. Vlug gerekend is dat 610 gulden. 
 
Deelnemers van het eerste uur, Gijsbert Peters en ik zagen het spel groter worden en 
assisteerden Joke waar nodig. In 1995 hebben Gijsbert en ik de volledige organisatie 
overgenomen, mede omdat het spel in de vakantie viel. Na een jaar hard werken wilden Joke en 
zijn gezin daar graag van genieten. 

De voorbereiding kostte mij elk jaar ongeveer 3 maanden. Nadat Gijsbert de rennerslijst had 
opgesteld, waar de deelnemers 30 renners uit moesten kiezen, begon voor mij de voorbereiding 
van het deelnemersboekje. Met name de lay-out, voorwoord, aanpassing reglement et cetera. 
Tijdens de startdag van de Tour, waren er 6 typistes aanwezig om alle gegevens te verwerken 
en twee gastvrouwen om de inschrijvingen in ontvangst te nemen. Gijsbert en ik stelden de 
PC’s op en zorgden voor de gezelligheid. En dan barstte het los met het komen en gaan van 
de deelnemers. Dit was altijd een gezellige drukke dag. Tot een bepaalde tijd moesten de 
deelnemers, die niet via het internet meespeelden, hun deelnemersformulier met de 30 ingevulde 
renners inleveren in café  
De Kuul. De jaarlijkse taart van Gaandeweg was buitengewoon populair. Na afloop van deze dag 
werden alle ingebrachte gegevens verwerkt tot één bestand, dat ik thuis invoerde op mijn PC.
 
Tijdens de Tour de France werden dagelijks de uitslagen van de etappes verwerkt in het 
programma om vervolgens tot dagelijkse standen en tussenstanden te komen. Vóór het medium 
internet, werden de standen uitgeprint en opgehangen achter de ramen van sporthal De Brink 
in Huissen. Daar konden de deelnemers dan zien welke positie zij in het spel innamen. Door de 
komst van het internet konden de deelnemers thuis in hun luie stoel alle uitslagen, lijsten, 
dagprijzen en tussenstanden bekijken. Mijn vrouw Thea is letterlijk en figuurlijk tijdens de Tour 
de France, mijn rechterhand geweest met alle mutaties en verzorgde tevens de gehele financiële 
administratie. 
 
Gemiddeld namen 1500 deelnemers deel aan de Kuultour met 1997 als topjaar met 1723 
deelnemers. Zij betaalden € 5,00 per persoon, wat we de laatste 2 jaar door het wegvallen van 

Interview met: 

Jos Ratering van De Kuultour uit Huissen
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twee sponsoren, met € 1,00 moesten verhogen vanwege de bijkomende kosten. Iedereen mocht 
zoveel deelnemersformulieren inleveren als hij of zij wilde. Het record is 59 deelnemerslijsten van 
één deelnemer.
 
In 25 jaar Kuultour heeft de organisatie € 70.907,50 gedoneerd aan Stichting Gaandeweg. Daar 
hebben 28.336 deelnemers voor gezorgd. Het mooie van het spel was dat je helemaal geen 
verstand van wielrennen hoeft te hebben. Want naast de hoofdprijzen kreeg iedere 25e plaats in de 
eindstand € 10,00 en iedere 100e plaats € 20,00. Tevens was er een poedelprijs van € 50,00. De 
echte winnaar was natuurlijk de Stichting Gaandeweg.
 
Wat betreft de toekomst: na een jaartje rust omdat het technisch niet meer haalbaar was, komt er 
in 2014 naar alle waarschijnlijkheid een vernieuwde Kuultour met een nieuwe organisatie.
 
Gijsbert en ik hebben de Kuultour al die jaren met heel veel liefde georganiseerd. De waardering van 
de gezinnen tijdens de jubileumreceptie in Burgers’ Zoo heeft ons erg goed gedaan. Het werd ons 
bijzonder duidelijk waar onze donaties toe hadden geleid: veel welverdiende vakanties voor al die 
gezinnen. En daar zit je dan als twee volwassen kerels met de tranen in je ogen!”
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Mijn naam is Marleen Brummelman, ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb een zoontje Leander die 
bijna 7 is en twee dochters, Mirabel en Elvira die allebei overleden zijn. Elvira had een aangeboren 
hartafwijking en is in 2003 op eenjarige leeftijd overleden aan de gevolgen hiervan. Mirabel had een 
medulloblastoom, hersentumor, en is daar op 29 december 2011 aan overleden. 

Toen bij Mirabel een hersentumor werd geconstateerd in januari 2010 zakte de grond onder mijn 
voeten vandaan. Ik was net gescheiden, alleen met twee kinderen en al een kindje dat overleden 
was. Er was maar 1 doel en dat was dat Mirabel het wel zou redden, en mocht genezen. Er volgde 
een behandelingstraject van anderhalf jaar waarvan 11 maanden achter elkaar chemo. In de herfst 
van 2010, tijdens de chemo, kregen we een week vakantie aangeboden in een huis in Renesse. Het 
was geen strandweer maar wat hebben we het fijn gehad! 
Meteen de eerste dag maakten we kennis met de buren, doordat hun zoon Thom, die inmiddels ook 
is overleden, even bij ons kwam ‘buurten’. Eigenlijk zijn we toen meteen de hele week met elkaar 
opgetrokken en er volgde een mooie vriendschap. Veel herkenning bij elkaar en ook veel gelachen, 
we aten elke dag samen en de kinderen trokken samen op. Heel bijzonder om zoiets mee te maken 
en voor mij fijn dat ik contact had met andere volwassenen omdat ik er alleen was met Mirabel en 
Leander.
Tot mijn hele grote verdriet bleek in april 2011 dat de kanker weer terug was in het hoofd van 
Mirabel. We hebben vanaf toen geleefd alsof elke dag de laatste was en intens genoten van elkaar. 
Tien minuten voor haar zevende verjaardag, op 29 december 2011 is Mirabel overleden. Nu zijn 
Leander en ik nog met zijn tweeën over. 
In september 2012 kregen we het droevige bericht dat Thom, die ook een hersentumor had, de zoon 
van de familie Sandstra met wie we samen waren in Renesse, door een noodlottig ongeluk om het 
leven was gekomen. 

We hebben toen na verzoek van de moeder van Thom nog een weekje Renesse aangeboden 
gekregen, en wat was dat een fijne week... het was een prachtige najaarsweek, met zwoel weer 
en we hebben zelfs nog gezwommen. Onder de veranda, waar we twee jaar daarvoor ook zaten en 
toen nog compleet, met Mirabel en Thom erbij, hebben we samen gehuild en mooie herinneringen 
opgehaald. Het geeft me nog steeds een fijn gevoel als ik aan de weken in Renesse terugdenk, we 
waren daar even gelukkig, helemaal ontspannen en Mirabel vond het heerlijk daar. De waarde om 
zoiets aangeboden te krijgen is heel groot geweest voor ons. Als alleenstaande moeder ontbrak het 
geld om iets leuks te doen, ik had inmiddels mijn baan in het onderwijs verloren na 12 jaar, omdat 
de zorg voor Mirabel natuurlijk prioriteit had. Maar dat jullie hebben gezorgd dat we zulke mooie 
weken daar hebben gehad is onvergetelijk en van grote waarde.

Stichting Gaandeweg ontzettend bedankt voor een stukje verlichting in de moeilijke tijden en ook 
dat we daarna nog weer terug mochten naar Renesse,

Met vriendelijke groet Marleen Brummelman, Leander, Mirabel † en Elvira †

Beste mensen van stichting Gaandeweg
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Vakanties in 2012

Stichting Gaandeweg heeft in dit jaar een vakantie gerealiseerd voor 206 gezinnen, verdeeld over de onderstaande parken. 

Niet alle aanvragen worden omgezet in een boeking, niet alle boekingen worden omgezet in een vakantie.

In 2012 is voor 215 gezinnen een vakantie geboekt, hiervan hebben 9 gezinnen door omstandigheden geannuleerd.

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

Center Parcs
.........................................................

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

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

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

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

Landgoed Avegoor
–––––————————————––––—––——————————–––––––––

Totaal

Geboekt
–––––————————————

81
.........................

32
.........................

43
.........................

45
.........................

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

4
–––––————————————

   219

Annuleringen
–––––————————————

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

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

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

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

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

0
–––––————————————

      13

Gerealiseerd
–––––————————————

79
.........................

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

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

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

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

4
–––––————————————

   206

Overzicht vakanties 2008–2012

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

Center Parcs
.........................................................

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

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

Renesse + Renesse Beachpark 
.........................................................

Landgoed Avegoor
–––––————————————––––—––——————————–––––––––

Totaal geboekt
–––––————————————––––—––——————————–––––––––

Totaal geannuleerd
–––––————————————––––—––——————————–––––––––

Gerealiseerde vakanties

2011
–––––————————————

60
.........................

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

43
.........................

51
.........................

–
–––––————————————

194
–––––————————————

10
–––––————————————

184

2012
–––––————————————

81
.........................

32
.........................

43
.........................

59
.........................

4
–––––————————————

219
–––––————————————

13
–––––————————————

 206

2008
–––––————————————

65
.........................

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

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

44
.........................

–
–––––————————————

187
–––––————————————

9
–––––————————————

 178

2009
–––––————————————

67
.........................

61
.........................

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

54
.........................

–
–––––————————————

217
–––––————————————

12
–––––————————————

205

2010
–––––————————————

77
.........................

48
.........................

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

55
.........................

–
–––––————————————

220
–––––————————————

10
–––––————————————

210
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In  Renesse, aan de kust, de Zeeuwse kust... bevinden zich de drie vakantiebungalows van de 
Stichting Vakantiehuis Thuredriht!! 

Stichting Vakantiehuis Thuredriht draagt onder meer zorg voor beheer en exploitatie van de drie 
vakantiehuizen. gelegen nabij het strand van Renesse, op prachtige locaties. 
 
Stichting Gaandeweg is een van de participanten in genoemde stichting, samen met Lionsclub 
Thuredriht te Dordrecht en Stichting CJV-Kamp Zierikzee; elk van de participanten is in het bestuur 
vertegenwoordigd met twee personen. Namens Gaandeweg zijn dit mevrouw C.J.M. van den Ende-
Zwinkels en mevrouw mr. G.H.M. Seijffardt-Schoot.

Van half april tot en met oktober heeft Stichting Gaandeweg de mogelijkheid om gezinnen uit haar 
doelgroep in deze plezierige omgeving een vakantieweek te laten doorbrengen. Een week om als 
gezin er even uit te breken en wat afstand te nemen van het dagelijks gebeuren rond de zorg voor 
hun zieke kind. 
 
In het verslag jaar bedroeg het aantal boekingen 59; helaas zijn enkele ervan alsnog geannuleerd. 
Een gezin ziet zich om medische redenen soms genoodzaakt om de vakantieweek alsnog af te 
zeggen.

In de perioden dat Gaandeweg geen gebruik maakt van de vakantiewoningen zijn deze beschikbaar 
voor MS-patiënten met hun partner of gezin. De Stichting Vakantiehuis Thuredriht heeft hierover 
afspraken gemaakt met zowel Stichting Gaandeweg als de MS-vereniging. De woningen zijn dan ook 
vrijwel het gehele jaar in gebruik. De opvang en begeleiding van de gastgezinnen geschiedt door 
vrijwilligers vanuit de CJV.

De vakantiehuizen – twee 6-persoons, één 4-persoons – zijn volledig ingericht, ruim en ook voor 
rolstoelgebruikers toegankelijk. Er zijn fietsen aanwezig, er is een bolderkar en er zijn twee 
vrijetijdsrolstoelen beschikbaar. Kortom diverse mogelijkheden om er met het gezin op uit te gaan.
Stichting Gaandeweg hecht veel waarde aan deelname aan dit bijzondere samenwerkingsproject. 
Mede dankzij dit project heeft ook de doelstelling van Stichting Gaandeweg ruimere bekendheid 
gekregen, zowel in als buiten de regio Renesse/Zierikzee.

Gerry Seijffardt

In Renesse
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“Net de post uit de bus gehaald en zie dat we de eerste 
week van de vakantie een hele bijzondere bestemming: 

Renesse hebben. Jippieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Nu al bezig met de voorpret Nina was zo blij toen ik haar 

het nieuws vertelde.
Dank je we zullen volop gaan genieten nu alleen nog 

hopen dat het weer mee werkt.“

“Verder wil ik u en uw stichting veel plezier wensen met 
het organiseren van deze vakanties en ik hoop dat ook 
andere ouders nog van de vakanties zullen genieten.
Natuurlijk neemt het de zorgen niet weg, maar je kan 

wel alles even vergeten.”

“Na twee jaren van verdriet ben ik met mijn andere 
dochters in juli 2012 op vakantie geweest bij 

vakantiepark de Roggeberg in Appelscha. 
Het was fantastisch om weer te kunnen genieten van 
een vakantie in een prachtige omgeving en in een heel 

mooi park. We hebben volop genoten met z’n allen. 
We willen hierbij de Stichting Gaandeweg bedanken voor 
de aangeboden vakantie. Het heeft ons als gezin enorm 

goed gedaan en we hebben weer de energie gekregen 
om ons leven weer verder op te bouwen.  

Bedankt!” 

“Omdat het tot op de laatste dag onzeker was of de 
vakantieweek wel door zou kunnen gaan, zou het zonder 

het werk van uw stichting niet zo gemakkelijk zijn om 
zelf zo’n vakantieweek af te spreken. We hebben het erg 

gewaardeerd dat dit zo voor ons geregeld werd!”

“Het is ook een aanrader voor andere gezinnen, het 
huisje op de Flaasbloem was ontzettend schoon en in de 

omgeving is heel veel te doen, dus TOP!!!” 

“Geweldig zeg dat jullie stichting bestaat, we wisten 
niet van jullie bestaan. En nu, door onze zoon, komen 

we in een hele andere wereld terecht. Een wereld die we 
liever niet zouden kennen, maar we zijn wel heel erg blij 

met een stichting zoals die van u.  
We zouden graag gebruik maken van het RCN park de 
Roggeberg in Appelscha. Het voelt een beetje raar om 

dat zo te kunnen zeggen, maar ik begrijp uit uw mail dat 
we dit mogen kiezen.” 

“Het leek wel even als van ouds, zonder zorgen.”

“Van 27 februari t/m 2 maart mochten wij via stichting 
Gaandeweg een midweek op Landal Stroombroek 

verblijven. De meiden hebben van het zwembad en Jan 
Klaassen enorm genoten en ook de gratis activiteiten 

als een rondje midgetgolf en een uurtje skelteren 
vonden ze super! Ondanks dat het een dubbel gevoel 

was om hier te zijn en onze dappere vechter te moeten 
missen was het goed om er even uit te zijn.  

Super bedankt dat we dit mochten ontvangen en 
geweldig dat er zulke stichtingen bestaan.”

“Jullie zijn een wereldstichting. 
Heel mooi dat jullie dit voor zieke kinderen en hun gezin 

doen, petje af voor jullie.”

Reacties van gezinnen
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“Ik ben erfelijk belast. Mijn vader haalde al sinds 1972 oud papier op in de 
wijken Alteveer en Cranevelt in Arnhem-Noord. Hij was daar mee begonnen om 
geld in te zamelen voor een nieuw carillon voor de Verrijzeniskerk. Dat lukte 
eind 1973. De kosten waren ca. 15.000 gulden (zo’n € 7.000,-).

Daarna vond hij dat we door moesten gaan, omdat er met de opbrengsten 
van het oud papier nog zoveel goede dingen gedaan konden worden. Ik hielp 
hem daarbij. In 1990 heeft hij mij op zijn sterfbed gevraagd het van hem over 
te nemen. Ik heb dat beloofd. Ik doe het natuurlijk niet alleen. Ongeveer 20 
vrijwilligers, waaronder twee van mijn zoons, halen samen met mij één keer 
per maand op maandagavond oud papier op. Om 18.30 uur komen we bij elkaar, 
drinken koffie en gaan op pad. Drie vrachtwagens van SITA met elk 3 beladers 
van ons. Per avond gaat het om 15 à 20 ton. Op jaarbasis ongeveer 200.000 
kilo. En we doen het al 40 jaar. Dan kom je in totaal op 8 miljoen kilo. Ja, best 
veel eigenlijk. 
 
Het geld dat we er mee ophalen, verdelen we over lokale, regionale, nationale 
en internationale goede doelen. Gaandeweg behoort tot de lokale doelen. Eén 
keer per jaar gaan we met flyers rond met de ophaaldata en een overzicht 
van de goede doelen die een gift hebben ontvangen. Die flyer kreeg een 
bestuurslid van Gaandeweg in de bus en die vroeg of ook Gaandeweg daar voor 
in aanmerking kwam. Vanaf dat moment ontvangt Gaandeweg gemiddeld  
€ 250,- per jaar en dit jaar op haar 25e verjaardag € 500,-.  
 
In totaal halen we zo’n € 10.000,- per jaar op. We sluiten ophaalcontracten 
met de gemeente, soms voor twee en soms voor drie jaar. De papierprijs is nu 
5 cent per kilo. Overigens staat de relatie met de gemeente wel onder druk. Er 
is een nieuw Afvalplan gepresenteerd en er wordt een nieuw contract met SITA 
gesloten. Dat levert de gemeente een besparing op van € 100.000,- per jaar. 
Daar staat wel tegenover dat wij dan overdag het oud papier op moeten gaan 
ophalen. Met vrijwilligers, die dan werken, lukt dat niet. Ik heb het idee dat de 
gemeente eigenlijk van ons af wil!  
 

Interview met:

Paul Elbers: “8 miljoen kilo papier!”
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Dat is voor ons buitengewoon jammer, maar voor de andere 28 verenigingen 
binnen Arnhem, die oud papier ophalen, een regelrechte ramp. Denk 
aan sportclubs, muziekgezelschappen en zelfs scholen die zonder deze 
opbrengsten niet meer kunnen bestaan. De gemeente brengt een hele 
succesvolle al jaren bestaande infrastructuur om zeep voor een bezuiniging 
van € 100.000,-. 
Het burgerlijk verzet is dan ook groot. In media als TV Gelderland en 
De Gelderlander is hier inmiddels ruim aandacht aan besteed. Ook wordt 
met gemeenteraadsleden gepraat. De wethouder doet net of het onze eigen 
schuld is, want dan moeten we het maar overdag gaan ophalen. Heel vervelend 
allemaal. Zo wordt een prachtige traditie van burgerzin de nek om gedraaid.  
 
Maar tot 1 januari en hopelijk ook nog daarna komen we gewoon één keer per 
maand bij elkaar op de hoek van de Beethovenlaan en de Sweelincklaan.  
En misschien verandert de wethouder nog van mening met de verkiezingen op 
komst!” 
 
Paul Elbers heeft sinds 2005 een eigen engineering- en adviesbureau op het 
gebied van water. Zijn specialisme: (drink)waterzuiveringsinstallaties. Hij is 
getrouwd en heeft drie zoons. 
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Burgers’ Zoo 7 juni 2013 

Stichting Gaandeweg 25 jaar
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Activa
–––––————————————––––—––——————————––––––––––—————–––——————––––—––—–

Vaste activa
........................................................................................

Materiële vaste activa
........................................................................................

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
........................................................................................

Inventaris
........................................................................................

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

Financiële vaste activa
........................................................................................

Overige effecten
........................................................................................

Overige 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 2012
(Na resultaatbestemming)

 31-12-2012
 ———–––———————–––––––

 €
 
 ———–––———————–––––––

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

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

 13.434
 ..........................

 2.059
 ———–––———————–––––––

 15.493
 ..........................

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

 624.170
 ..........................

 2.696
 ———–––———————–––––––

 626.866
 ..........................

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

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

 63.245
 .......................... 

 395.003
 .......................... 

 ———–––———————–––––––

 1.100.607
 ============================

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

 1.094.336
 ..........................

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

 261
 ..........................

 6.010
 ———–––———————–––––––

 6.271
 .......................... 

 ———–––———————–––––––

 1.100.607
 ============================

 31-12-2011
 ———–––———————–––––––

 €
 
 ———–––———————–––––––

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

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

 17.413
 ..........................

 4.115
 ———–––———————–––––––

 21.528
 ..........................

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

 600.553
 ..........................

 3.499
 ———–––———————–––––––

 604.052
 ..........................

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

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

 59.100
 .......................... 

 452.997
 .......................... 

 ———–––———————–––––––

 1.137.677
 ============================

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

 1.103.570
 ..........................

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

 275
 ..........................

 33.832
 ———–––———————–––––––

 34.107
 .......................... 

 ———–––———————–––––––

 1.137.677
 ============================



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

Resultaat uit fondsenwerving
........................................................................................

Uitgaven voor doelstelling
........................................................................................

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

Personeelskosten
........................................................................................

Afschrijvingen
........................................................................................

Overige bedrijfskosten
–––––————————————––––—––——————————––––––––––—————–––———————–––—––—–

Som der bedrijfslasten
........................................................................................

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

Bedrijfsresultaat
........................................................................................

Financiële baten en lasten
........................................................................................

Exploitatieresultaat
........................................................................................

Geconsolideerde exploitatierekening over 2012

 2012
 ———–––———————–––––––

 €
 
 ———–––———————–––––––

 72.863
 ..........................

 – 89.122
 ———–––———————–––––––

 – 16.259
 ..........................

 18.214
 ..........................

 6.035
 ..........................

 17.677
 ———–––———————–––––––

 41.926
 ..........................

 ———–––———————–––––––

 – 58.185
 ..........................

 48.950
 ———–––———————–––––––

 – 9.235
 ============================

 2011
 ———–––———————–––––––

 €
 
 ———–––———————–––––––

 191.512
 ..........................

 – 66.169
 ———–––———————–––––––

 125.343
 ..........................

 18.469
 ..........................

 6.035
 ..........................

 22.909
 ———–––———————–––––––

 47.413
 ..........................

 ———–––———————–––––––

 77.930
 ..........................

 – 5.795
 ———–––———————–––––––

 72.135
 ============================
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Comité van Aanbeveling

drs. P.J.G. Baselaar oud-regiodirecteur De Nederlandsche Bank
drs. H.M.M. Berg college van bestuur OSG
prof. dr. E.S.J.M. de Bont hoofd onderafdeling kinderoncologie/hematologie UMCG
prof. dr. H.N. Caron kinderoncoloog hoofd kinderoncologie Emma kinderziekenhuis AMC
C.G.A. Cornielje commissaris van de Koning in Gelderland
ir. M.M.U. van Dis oud-voorzitter Raad van Bestuur Arcadis N.V. Arnhem
drs. A.P.J.M. van Hooff directeur Burgers’ Zoo
prof. dr. P. M. Hoogerbrugge kinderarts hematoloog oncoloog UMC St. Radboud 
P.C. Krikke  burgemeester van  Arnhem
drs. M.C. Naafs-Wilstra directeur Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
H.B. Ramautar algemeen directeur ZegelGezond
E.G. Terpstra oud-voorzitter NOC*NSF
dr. G.A.M. de Vaan voormalig hoofd kinderoncologie UMC St. Radboud 

Bestuur

mr. A.A. de Vries voorzitter
mw C.F. Chaillet-Gunning secretaris
W.H.M. Hoksbergen penningmeester
mw mr. G.H.M. Seijffardt-Schoot   2e secretaris
mw F.M. Loos public relations
mw C.J.M. van den Ende-Zwinkels lid

Kantoormedewerkers

mw M.J.I. Baselaar-Schröder bureaucoördinator
mw A.B. Woltersom-Zier

Ambassadeurs 

O.A.D. Commandeur oud atlete, omroep Max, Nederland in Beweging, vitaliteitscoach
R.F.J. van den Elsen interim manager
mw A.van Grunsven dressuurrijdster 
E.J. van Hamersveld financieel adviseur Assuflex VHG
mw N. Hellingman voormalig onderwijzeres
W.G.M. Hendriksen bestuurslid Stichting Bergh in het Zadel
A. Jessayan directeur evenementenbureau House of Events
A.J.N. de Jong head of Global Security Anthos Amsterdam
J.M. Molenaar coördinator vieringen Recreatie Centra Nederland
mr. E.H. Pijnacker Hordijk advocaat/partner De Brauw Blackstone Westbroek
mw L. Roetert-Lageman voormalig secretaris bestuur Stichting Gaandeweg
W.J. Roodzant directeur Bite-a-Bag BV 
B.D. Schot voorzitter Stichting vakantiehuis Thuredriht
drs. N. Taselaar directeur ROSTRA Congrescommunicatie
mw drs. M.G.L.B. Vincent directeur FPO van ROC A12
E.H. Willems algemeen directeur De Rendtmeesters Vermogensbeheer
A.P. Wout verzuimmanager Verzuim Solutions

Organisatie
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Een greep uit de giften in 2012

20

Familie van Bommel uit Weesp draagt onze stichting een warm hart toe.

Onze trouwe relatie Firmeza Beheer BV uit Winterswijk doneert ook in 2012 een groot bedrag voor 
de gezinsvakanties van Gaandeweg.

Mevrouw van Gestel uit Arnhem is een trouwe donateur. Zij maakt wederom haar jaarlijkse bijdrage 
over.

Kerkenraden Samen op Weg heeft tijdens de diensten gecollecteerd voor Gaandeweg.

De heer J.Bennis uit Randwijk heeft zijn 50e verjaardag gevierd met familie en vrienden. Hij heeft 
iedereen gevraagd om te doneren voor het goede doel. Daar is ruimschoots gehoor aangegeven.  
Dit bedrag maakt hij met veel plezier over aan de stichting.

Familie Klein uit Holten is een van de nieuwe donateurs in 2012.

Begin september 2012 vindt wederom de Airborne Music Night plaats, georganiseerd door Lionsclub 
Renkum/Ostrabeke. De opbrengst van deze gezellige muzikale avond gaat onder andere naar onze 
stichting. Veel gezinnen kunnen hierdoor op vakantie.

Mevrouw Ligteringen uit Utrecht combineert al vele jaren haar hobby – zelfgemaakte 3D-kaarten 
verkopen – met doneren aan Stichting Gaandeweg.

Mevrouw Luft-Wilbers doneert wederom voor zieke kinderen.

R. Tellier uit Muiderberg doneert voor de zieke kinderen.

Voor de 25e keer organiseert de Kuultour het jaarlijkse Tour de Francespel bij de start van de Tour 
de France. Op deze jubileumdag wordt de organisatie door het Gaandeweg-bestuur in het zonnetje 
gezet. Ook dit jaar wordt een mooi bedrag bijgeschreven.

Door Rotaract Utrecht NO wordt de moeder- en vaderdagactie georganiseerd. Met veel creativiteit 
worden onder andere verwenmanden samengesteld en verkocht ten bate van het goede doel. Ook 
Gaandeweg wordt verwend.

Jaarlijks doneert de heer Schoutens uit Tilburg voor een weekje weg met Gaandeweg.

Mevrouw Snijder-van Bergen ondersteunt sinds 2007 de Gaandewegvakanties.

De Arnhemse Stichting Sint Maarten Charitas draagt Gaandeweg een warm hart toe. Ook in 2012 
wordt een mooi bedrag geschonken voor de gezinnen van Gaandeweg.

TMZ-Stichting TriviumMeulenbeltZorg uit Almelo heeft ons goede doel gekozen voor de collecte-
opbrengsten van de kerkdiensten op diverse locaties.

TMNS BV uit Den Haag doneert voor gezinnen met een kind met kanker.

Familie Voetman uit Velserbroek doneert na hun vakantie in park Landal Stroombroek.

Het team van de heer Elbers uit Velp haalt het oud papier op in enkele Arnhemse wijken. De 
opbrengst doneert het team in 2012 voor de 10e keer aan Gaandeweg.

De familie Spigt doneert met Kerst. Zij zijn eerder dit jaar een weekje weg geweest.

Sinds 1999 doneert Stichting Uit- en Inwendige Zending jaarlijks een mooi bedrag.

De leden van Kiwanisclub Rheden ‘De Veluwezoom’ hebben als motto: Serving the children of the 
world. Dat doen zijonder andere door 4 weekends een ‘Gaandeweggezin’ te ontvangen in hotel of 
modern art op Landgoed Avegoor in Ellecom. Zij krijgen daar dan ook een diner aangeboden bij 
restaurant De Peerdestal.
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