Schenking voor 80.000 euro speelgoed aan kinderafdeling ZGT
ziekenhuizen
ALMELO – Verbazing heerste alom vorige week donderdagmiddag op de nieuwe kinderafdeling van ZGT Almelo.
De hele ontvangstzaal van de hypermoderne kinderafdeling (pal achter het restaurant) en die vrijdag 14 juni in
gebruik werd genomen, puilde uit met speelgoed. Als een lopend vuurtje ging het door het ziekenhuis en veel
personeelsleden stonden zich te vergapen aan al dat kleurrijke moois. ‘Schandalig veel’, riep een
medewerkster en sloeg de handen van verbazing voor de mond bij het zien van al die ‘hebbedingetjes’ die
patiëntjes het noodgedwongen verblijf in het ziekenhuis wat aangenamer moet maken. Gulle gever van dit al,
de stichting Leven met Kanker die normaliter dit soort acties houdt in kinderafdelingen van academische
ziekenhuizen.

Op de voorgrond de mensen van de stichting Leven met Kanker, uiterst links bestuursvoorzitter ZGT drs.
Meindert Schmidt, ZGT medewerkers en de helpende politiemensen
Stichting Leven met Kanker
Gangmaker, manusje van alles, duvelstoejager en oprichter van de stichting Leven met kanker is de Almeloër
Hans van Houwelingen en zoals vaker is de aanleiding tot die fanatieke inzet gedurende nu al 20 jaar een
droevige. Destijds verloren Hans en zijn vrouw Matilde hun toen 9-jarige dochter Fiona na langdurige strijd aan
kanker. ‘Ik was een jaar volledig van slag en lag volkomen in de goot. Na dat jaar pakte ik de draad weer op,
maar ik had ook gezien hoeveel anderen met hetzelfde leed te maken kregen en ook hoe een kleine verrassing
een glimlach toverde op de gezichten van deze doodzieke kinderen’, zegt Van Houwelingen. Het leidde tot de
oprichting van de stichting Leven met Kanker die landelijk opereert en haar bestuursleden ook heeft zitten in
bijvoorbeeld Rotterdam, Leiden en Amsterdam. Twee magazijnen heeft de stichting in het land en Hans zorgt,
welbespraakt dat hij is, er meestal voor dat deze jaarlijks gevuld worden met speelgoed tegen de allerlaagste
inkooptarieven en soms zelfs gratis. Als beroepsmuzikant toert hij door het hele land en overal heeft hij
kennissen en vrienden die hij voor het karretje van de stichting spant. Met tal van artiesten zoals onder andere
Marco Borsato, Frans Bauer, Ilse de Lange, Jamai, Ruth Jacott, Corry Konings, Gerard Joling en Anouk stond
Van Houwelingen wel eens op het podium of in de studio en hij deed geen tevergeefs beroep op hen om te
helpen bij het uitdelen van speelgoed op de kinderafdelingen Oncologie in meerdere ziekenhuizen. Ook BN’ers
als Jacques d'Ancona, Robert ten Brink, Wendy van Dijk, Katja Schuurman en collega-drummer Ceasar
Zuiderwijk stonden hem daarbij ter zijde. Bladen als Story en Privé maakten er grote reportages over en
zorgden er ook voor dat de stichting landelijke bekendheid en dekking kreeg. De stichting Leven met Kanker
heeft ook een ANBI-erkenning van de Rijksbelastingdienst en de accountants van BDO pluizen jaarlijks uit dat
de giften van particulieren en bedrijven ook verantwoord worden uitgegeven. ‘De stichtingsbestuurders doen

alles pro deo. Het zijn allen mensen die zelf iets dergelijks in de familie hebben meegemaakt en dus zeer
bevlogen. Dat geldt ook voor onze jongste bestuurder Sebastiaan Weinreder die meemaakte dat zijn zusje aan
leukemie leed. Ook hij is zeer actief en enthousiast en ik hoop dat hij een blijvertje is, want het bestuur moet
verjongen’, vertelt Van Houwelingen die beseft dat de meeste bestuurders inmiddels 20 jaar ouder zijn
geworden.
De politie uw helper in nood
De stichting stond dus heel wat sjouwwerk te wachten om al die dozen met speelgoed naar het ZGT te krijgen.
De hulp kwam uit onverwachte hoek. Wijkagent Gerrit Kokhuis sprak er bij toeval over met Van Houwelingen
en deed een aanbod om op het politiebureau wat assistentie te vragen. Met 9 man sterk werd dus
donderdagmorgen de opslag ‘ontruimd’ om vervolgens in de ontvangstzaal van de kinderafdeling te worden
uitgepakt als ware het een filiaal van Bart Smit of Top 1 Toys. Hans van Houwelingen vertelde bij de
overhandiging nog eens bewogen waarom de stichting Leven met Kanker zich inzet en liet de officiële
overhandiging over aan Sebastiaan Weinreder. Drs. Meindert Schmidt, voorzitter van de Raad van Bestuur ZGT
toonde zich bijzonder dankbaar en merkte op dat het ZGT in zowel Almelo als Hengelo hier enkele jaren mee
vooruit kon en dat daarmee ook het noodgedwongen verblijf van kinderen in het ziekenhuis verlicht wordt
vooral omdat er wat extra afleiding voor de kinderen mee gerealiseerd kan worden. De mannen en vrouwen
van de Almelose Hermandad begonnen daarna aan het leukste deel van hun dag exercitie door met een
volgepakte kar met speelgoed een speelgoedtour te maken om de in het ZGT verblijvende kinderen te
verblijden met het speelgoed. Meer informatie over de stichting Leven met Kanker en hoe u kunt helpen, leest
u op www.levenmetkanker.nl

