Met badeendjes kinderen met kanker helpen
Kijk op Bodegraven-Reeuwijk wo 29 aug 2018
Reeuwijk - Aanstaande zaterdagmiddag is het zover: de Duckrace tijdens Bruisend Reeuwijk is
nieuw leven ingeblazen. De badeendjes strijden om de eerste plaats en om geld in te zamelen voor
het Prinses Maxima Centrum, waar kinderen met kanker behandeld
worden. Het is het grootste kinderoncologisch centrum van Europa en zit
sinds mei dit jaar in een nieuw gebouw in Utrecht.
Marjolein van Leeuwen (43) is benaderd door Rotary Club Reeuwijk omdat
ze fondsenwerver is voor het Prinses Maxima Centrum. In 2011 is haar
dochter Valerie, toen vier jaar, overleden aan neuroblastoom, een
zeldzaam type kinderkanker. 'Ik ben trots dat ik dit werk kan doen uit
naam van mijn dochter. Ik gebruik mijn ervaring op een positieve manier.
In het Maxima Centrum zie ik plekken die ik toen ook had willen hebben,
mooi om te zien dat zoiets nu bestaat.' Marjolein woont in Gouda en heeft
nog twee dochters, Rosanne van zeven en Fabienne van vier jaar oud.
Kwaliteit van leven
Het Prinses Maxima Centrum is opgericht met als missie om ieder kind met kanker te genezen, met
optimale kwaliteit van leven. Hoe kan de overlevingskans van kinderkanker worden vergroot? En hoe
zorg je ervoor dat een kind zoveel mogelijk kind kan zijn? 'Van alle kinderen met kanker overleeft 25
procent het niet,' benadrukt Marjolein. 'Een behandelend arts weet dat hij van de twaalf kinderen
die hij op het spreekuur heeft, drie het niet halen. Dat besef is heftig. En elk jaar zijn er zeshonderd
kinderen die de diagnose kanker krijgen.'
Geclusterd
De initiatiefnemer van het Prinses Maxima Centrum is Rob Pieters, oud-Reeuwijker en medisch
directeur van het centrum. 'Ik kwam Rob tegen in Reeuwijk,' vertelt Marjolein. 'Ik heb letterlijk tegen
hem gezegd: 'als er ooit iets is wat ik kan doen, houd ik me aanbevolen'. Ik heb toen mijn cv en
motivatie opgestuurd en een paar weken later werd ik gebeld dat ze een fondsenwerver zochten.' In
het Maxima worden sinds juni 2018 alle kinderen met kanker uit het hele land behandeld. 'Voorheen
had ieder kinderziekenhuis een eigen kinderoncologische afdeling. De centralisatie heeft veel
voordelen. Door de clustering kan er meer kennis worden gedeeld en artsen en onderzoekers zitten
samen aan het bed van een patient.'
Ook zijn er ouder-kind kamers, waar ouders en kind een eigen ruimte hebben die met een schuifdeur
met elkaar verbonden is. 'Zo zijn ouders altijd dicht bij hun kind. En elke verdieping heeft een eethuiskamer waar ouders zelf kunnen koken, net als het gewone leven thuis.'
Programma Maximaal Bewegen
Het geld dat de Duckrace opbrengt, gaat naar een speciaal programma: Maximaal Bewegen, en in het
bijzonder naar een fitnessruimte. Marjolein legt uit dat vroeger werd gedacht dat het beter is om in
bed te blijven liggen als je doodziek bent, maar dat is achterhaald. 'Het is juist goed om zoveel

mogelijk (proberen) te bewegen, dat is belangrijk voor de spieren, motoriek en celvernieuwing. En ze
kunnen hun emotie en agressie er in kwijt. Zo blijft een kind qua ontwikkeling minder achter met
leeftijdsgenootjes.' De jonge patienten
kunnen bewegen in speciale ruimtes voor sport & spel, het inspanningslab en de weg ernaar toe.
'Door het hele gebouw zijn speelruimtes ingericht. De kinderen weten waar die ene geweldige
glijbaan is of waar de leukste sport- & speltoestellen zijn. Ook al moeten ze onderweg drie keer
stoppen, ze komen er. Kinderen hebben veel doorzettingsvermogen.' Marjolein vertelt dat je ziet dat
de energie van een kind heel laag wordt. 'Dat raakt je. Het is maar goed dat een kind nog niet alles
kan overzien, ze leven erg in het hier en nu. Kinderen zijn zo ontzettend taai. Ook als ze de hele nacht
hebben overgegeven, willen ze gewoon die ochtend weer op de skelter. Veel kinderen missen het
gewone, ze willen niet steeds bestempeld worden als ziek.'

DUCKRACE
Deelname aan de Duckrace kan nog steeds. Tijdens Bruisend Reeuwijk kan op zaterdag 1 september
tot 14.30 uur een lotnummer, verbonden aan een badeendje, worden gekocht. Dit is voor 5 euro te
koop bij de kraam van Rotary Club Reeuwijk. Om 15.00 uur gaan alle eendjes met een uniek nummer
te water in de Breevaart en voor de eendjes/nummers die het eerste de finish passeren liggen er
mooie prijzen te wachten. De prijsuitreiking en bekendmaking van de opbrengst wordt tussen 16.30
en 17.00 uur gedaan op het grote podium. Rotary Club Reeuwijk hoopt minimaal 5000 euro op te
halen. Ook worden er badeendjes verkocht bij basisscholen De Venen en De Regenboog. De
opbrengst van de Duckrace gaat naar het werk van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, dat ieder
kind met kanker graag wil genezen!
https://www.kobr.nl/nieuws/algemeen/20224/met-badeendjes-kinderen-met-kanker-helpen-

