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Het lijkt nog maar zo kortgeleden dat wij u het 

overzicht van 2018 toestuurden, en nu ligt die 

van 2019 alweer voor u. Bij het schrijven van dit 

voorwoord kijk ik uiteraard ook even naar die van 

een jaar eerder. In 2018 leek het niet op te kunnen: 

een sterke stijging van het aantal geregistreerde 

stamceldonoren in combinatie met toenemende 

inkomsten door onze fondsenwerving. En ook dit 

jaar weer eenzelfde beeld. 

Het aantal stamceldonoren in ons bestand heeft 

inmiddels de 300.000 overschreden. Wie had dat 

3-4 jaar geleden verwacht? Het aantal patiënten 

dat we via een transplantatie met onze donoren 

hebben kunnen helpen steeg van ongeveer 50 in 

2016 naar ruim 200 in 2019. Een verviervoudiging! 

Toegegeven, de toename van de inkomsten via 

fondsenwerving stijgen niet zo spectaculair, maar 

ook hierbij zien we een sterke opgaande lijn. 

Fondsenwerving doen we niet alleen. Integendeel, 

daarbij zijn we bijna volledig afhankelijk van de 

inzet van zeer velen. De lopers van de vierdaagse 

die zich laten sponsoren, hardlopers bij de vele 

marathons, bedrijven en scholen die een speciale 

actie opzetten. En niet te vergeten serviceclubs met 

heel indrukwekkende resultaten, zoals dit jaar de 

Lions Bernheze met hun fantastische fietstocht. 

Een eindeloze rij van mensen die er hun schouders 

onder willen zetten. Over slechts een deel daarvan 

kunt u in dit jaaroverzicht lezen. 

Ook wij staan met bewondering maar vooral ook 

in dankbaarheid te kijken naar al die mensen en 

organisaties die zich belangeloos inzetten om 

stamceldonatie in Nederland weer een stapje 

verder te brengen. Daarbij moeten we niet over 

het hoofd zien dat elke actie, groot of klein, 

óók bijdraagt aan het bekender maken van 
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stamceldonatie en uiteindelijk tevens zorgt voor 

meer donoren. Daar is het uiteindelijk allemaal 

om te doen: het vinden van de juiste donor om de 

patiënt met een stamceltransplantatie te helpen, 

kans te geven om te overleven. Daar is geld voor 

nodig via fondsenwerving en de inzet van velen. 

U allen heel hartelijk bedankt. Dankzij u is ook 

2019 weer een topjaar voor de stamceldonatie in 

Nederland geworden! 
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Ondanks dat we dit jaar de 300.000e donor 

bereikt hebben, is er nog steeds een groot verschil 

zichtbaar in het percentage van stamceldonoren 

per provincie. 

Ons doel is om dat in de komende jaren te 

verbeteren. Op naar de 600.000e donor!
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Sterk voor Matchis

Afzien en doorzetten, alles geven en grenzen 

verleggen, fysiek en mentaal. Dat is precies 

wat patiënten, die een stamceltransplantatie 

ondergaan, moeten doen. We zijn daarom 

ongelofelijk dankbaar dat heel veel mensen zich 

eenmalig op dezelfde manier inzetten om Matchis 

te steunen. 

In 2019 zijn er heel veel leuke acties bedacht, 

de één nog creatiever dan de ander! Zo werd er 

gefietst, hardgelopen, gebakken, geschaatst, 

noem maar op! Op de website Sterk voor Matchis 

en social media kwamen mooie verhalen voorbij 

van ex-patiënten, donoren, studenten en andere 

betrokkenen die zich ingezet hebben. Mede 

hierdoor is het donorbestand sterk gegroeid.

Grote en kleine evenementen zijn het afgelopen 

jaar de revue gepasseerd. Een klein overzicht zie 

je op de volgende pagina. Een uitgebreid overzicht 

van het merendeel van de evenementen is te lezen 

door de QR code rechts te volgen.

SAMEN STERK VOOR MATCHIS

Heb jij een weergaloos zangtalent, doe je de 

komende maanden mee aan een hardloop- 

wedstrijd of bak jij de allerlekkerste muffins? Zet 

je talent dan in voor Stichting Matchis. Plaats 

jouw actie op Sterk voor Matchis. In ruil hiervoor 

ontvang je actieve online exposure op onze social-

mediakanalen. Hierdoor ontvangt jouw evenement 

de aandacht die het verdient bij meer dan 1,5 

miljoen social-mediagebruikers. 
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Meer weten over de acties van afgelopen jaar? Bezoek dan de Sterk voor Matchis website met de QR code!
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Dam tot Damloop

Het grootste hardloopevenement van Nederland 

was dit jaar op zondag 22 september. Maar het is 

méér dan alleen een hardloopwedstrijd. Elk jaar 

zijn er mensen die lopen voor een goed doel. Dit 

jaar liep een grote groep sportievelingen voor 

Matchis. 

Wij hebben deze loop opgedragen aan Oscar 

Westbroek. Oscar leed aan leukemie en heeft zich 

tijdens zijn té korte leven, actief ingezet om veel 

mensen het belang van stamceldonatie te laten 

inzien. Met vele duizenden aanmeldingen als 

resultaat.  

Stichting Matchis is hem daar erg dankbaar voor 

en daarom wilden we hem tijdens de Dam tot 

Damloop niet vergeten. Oscar liep in 2017 zelf nog 

mee, vlak na zijn laatste chemokuur, en behaalde 

trots de finish. Helaas overleed Oscar op 16 maart 

2018, kort nadat de ziekte was teruggekeerd. Hij 

was toen net 23 jaar geworden. 

Het 1e en grootste team “Rennen voor stamcellen” 

bestond uit familie en vrienden van Oscar. Voor 

hen was deze dag extra bijzonder. Hun gedachten 

gingen dan ook uit naar Oscar.

Het 2e team “Rennen voor het redden van een 

leven” bestond uit Henk en vrienden. Henk heeft 

enkele jaren geleden stamcellen mogen ontvangen 

van een donor. Inmiddels gaat het zo goed met 

hem dat hij met deze Damloop mee kon doen. 

Het derde team dat meedeed aan de Damloop 

was team Reuser & Butter. Michel Reuser wist te 

overleven dankzij de donatie van stamcellen van 

een anonieme donor. Deze donor heeft er niet 

alleen voor gezorgd dat Michel wist te overleven, 

maar ook dat hij voor de 2e keer vader heeft mogen 

worden. 

De actie was een groot succes, want naast heel veel 

aandacht voor het belang van stamceldonoren 

leverde deze actie, gedragen door drie teams, het 

mooie bedrag van €24.045,- op!
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Studentenacties

Tragos, de studentenvereniging uit Maastricht 

heeft zich een hele week ingezet om geld op 

te halen voor Matchis en nog belangrijker: om 

zo veel mogelijk nieuwe stamceldonoren te 

registreren. De donorweek werd geopend door 

Wisse, eerstejaars lid van de vereniging. Wisse 

heeft zelf leukemie gehad en heeft daarvoor ook 

een stamceltransplantatie gekregen. Hoewel 

het een kort praatje was, merkte je dat het grote 

impact had op alle leden. Door af te sluiten met 

de zin “Misschien staat hier over een paar jaar 

wel iemand met jouw stamcellen”, gaf hij precies 

de juiste boodschap. “Door je aan te melden als 

stamceldonor, kun je iemand zoals jij en ik een 

nieuwe kans op een leven geven.” 

Vervolgens nam vrijwilliger voor Matchis, Sjef 

Smeets, het woord over en legde in meer detail 

uit wat het belang van de aanmelding is, hoe 

de aanmelding in zijn werk gaat en hoe het 

uiteindelijke afgeven van de stamcellen gaat. 

Resultaat: diezelfde avond meldden zich al 30 

nieuwe stamceldonoren aan. 

De volgende dag begon echter het echte werk. Om 

12.00 uur werd een speciale stand op de Markt in 

Maastricht geopend. Het doel was oorspronkelijk 

om geld in te zamelen door aan studenten te vragen 

lege flessen te komen brengen. Maar daar bleef het 

niet bij, want de mensen die langskwamen, wilden 

zich ook meteen aanmelden als stamceldonor. 

Gedurende de dag kwamen er naast de vele 

studenten ook gerenommeerde mensen langs 

bij de stand, zoals de wethouder van Onderwijs 

(Bert Jongen), de gedeputeerde van Limburg (Ger 

Koopmans) en prins carnaval. 

Kortom, een geslaagde donorweek! Bedankt 

Tragos!  
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Stamceldonor Koen

“Haar ‘transplantatieverjaardag’ valt op precies

dezelfde dag als mijn verjaardag”

EEN INTERVIEW MET.. .

Het is inmiddels alweer meer dan twee jaar 

geleden. Het was een drukke werkdag en zijn 

telefoon bleef maar gaan, herinnert Koen zich: “Ik 

zag een nummer dat ik niet kende dus ik dacht: 

daar gaan we weer. Maar het bleek totaal niet over 

werk te gaan. Ik was mogelijk een match met een 

patiënt ergens ter wereld. Zo bijzonder, dat kwam 

echt wel even binnen.” 

Koen heeft zijn stamcellen via het beenmerg 

gedoneerd. “Het is heel dubbel, want aan de ene 

kant besef je dat er ergens op de wereld iemand 

zó ziek is dat hij of zij mijn stamcellen nodig heeft, 

maar aan de andere kant vond ik het proces 

ook enorm interessant. Het was voor mij de 

eerste keer onder narcose, de eerste keer op een 

operatiekamer. Iedereen was zo aardig, ik voelde 

me een soort VIP daar in het ziekenhuis.” 

TIENERMEISJE

Op het moment van de donatie vond Koen het 

niet erg dat hij niet wist wie de patiënt was. Koen: 

Ik dacht: iemand ergens ter wereld heeft het heel 

hard nodig, dat is het enige dat telt. Na de afname 

kreeg ik te horen dat mijn stamcellen naar een 

tienermeisje ergens ter wereld gingen. Een jaar 

later heb ik een anonieme brief ontvangen van 

de moeder van dit meisje. Dat vond ik heel heftig. 

Het was zo recht uit het hart geschreven. Alsof ze 

is gaan zitten en in één keer alles op papier heeft 
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gezet. Het mooiste vond ik dat ze schreef dat haar 

dochter elk jaar haar transplantatieverjaardag viert 

op de dag dat ze mijn stamcellen heeft gehad. Deze 

transplantatieverjaardag is precies op dezelfde dag 

als mijn echte verjaardag!” 

“Ik vind het heel mooi dat ik een brief heb gehad, 

maar het is ook wel heel intens. Ineens zie ik echt 

de pijn en angst van dit gezin voor me en denk ik 

aan mijzelf toen ik die leeftijd had. Niemand zou 

zoiets zwaars op zo’n jonge leeftijd mee moeten 

maken. Het is me ook nog niet gelukt om een brief 

terug te schrijven. Ik heb er gewoon nog niet de 

juiste woorden voor kunnen vinden. Ik ga het wel 

zeker nog doen, maar het is niet gemakkelijk. Ik 

wil haar ook niet het gevoel geven dat ze mij iets 

verschuldigd is. 

Ze heeft gewoon enorme pech gehad, het had ook 

andersom kunnen zijn. Ik hoop zo dat ze dit op een 

gegeven moment achter zich kan laten en ‘gewoon’ 

jong kan zijn. Ook al maak ik maar een klein 

onderdeel uit van alle mensen die geholpen hebben 

om haar beter te maken, het voelt goed om iets voor 

een ander te kunnen betekenen. Mijn verjaardag zal 

hierdoor altijd een extra bijzondere dag zijn. En wie 

weet kunnen we ooit nog wel een keer samen onze 

verjaardag vieren!” 
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“Dankzij onze donor en dankzij Matchis is ons gezin nog compleet.”

— Corine

“Eerste lustrum gevierd. Bedenk wat een redding betekent voor 

de patiënt maar vooral ook voor de geliefden en omgeving van de 

getroffene. Wordt potentiële donor. Ga klaar staan voor een ander.”

— Harjo

“Dankzij de stamcellen van een anonieme donor ben ik genezen. 

Ik ben onlangs voor de 2e keer vader geworden! Ik besef me dat de 

kans die ik heb gekregen, niet voor iedereen is weggelegd, terwijl 

toch iedereen een stamceldonor-match verdient! Daarom zet ik me 

geregeld in voor Matchis.”

— Jaap

Waar we het voor doen
De 21-jarige Lloyd ontving een emotionele 

(anonieme) brief van de patiënt aan wie hij zijn 

stamcellen heeft gedoneerd, met daarin het bericht 

dat het inmiddels goed gaat. Lloyd: “De patiënt 

heeft het gewoon overleefd! Zó bijzonder dat ik 

echt letterlijk iemand z’n leven gered heb. Ik vond 

het reden voor een tattoo”. Omdat de inspanningen 

die donoren leveren enorm belangrijk zijn, willen 

wij stil staan bij wat dit voor patiënten betekent.

Op deze pagina willen we dan ook een aantal ex-

patiënten het woord geven.

12



“De stamcellen van de donor deden het zo goed in mijn lichaam dat 

we samen de perfecte match waren. Ik kon mijn leven weer gaan 

oppakken! Ik LEEF weer.”

— Merel

“Ik heb mijn leven weer op kunnen pakken, volg de opleiding verpleeg-

kundige. Ik gun het iedereen die ziek is om die kans te krijgen.”

— Ebba

“Ik kon de geboorte van mijn kleindochter nog meemaken. Ik mocht 

mijn drie andere kleinkinderen groter zien worden. Ik was erbij toen 

mijn zoon een belangrijke prijs won. Ik heb de bruiloft van mijn oudste 

dochter mee kunnen maken. En dat allemaal door één jong meisje dat 

stamceldonor was. Een meisje dat in haar eentje mijn leven redde! 

Ik heb een kettinkje om met een beschermengel, ter ere van haar. Dit 

draag ik altijd, elke dag. Zodat ik iedere morgen als ik wakker word, 

weet dat ik dat aan haar te danken heb.”

— Wilmy

“Zonder mijn donor had ik deze reis naar Australië nooit kunnen 

maken”

— Bart
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De Nijmeegse Vierdaagse

Aan deze wandelprestatietocht nemen jaarlijks 

tienduizenden wandelaars deel. Vanuit de hele 

wereld komen zij naar Nijmegen om te wandelen in 

de Waalstad en haar prachtige, bosrijke omgeving. 

Vier dagen lang 30, 40 of 50 km per dag lopen door 

weer en wind. Of dat 

nu zon is of regen, met 

een team, vereniging of 

alleen, samen zorgen 

zij voor een sfeer die 

ervoor zorgt dat velen 

de eindstreep halen. 

Sámen oftewel samen 

sterk!

Ben je in het bezit van een startbewijs voor deze 

vierdaagse en wil je deze ’samen sterk’ ervaring, een 

samen sterk ervaring maken voor anderen? Loop 

dan mee voor Matchis en geef patiënten een kans op 

toekomst.

Onze wandelaars kunnen rekenen op een eigen 

verzorgingspost langs de route. Daarnaast 

organiseren wij een informatieavond waar o.a. een 

ex-patiënt en donor meewerken. Na afloop blikken 

we gezamenlijk, tijdens een gezellige borrel, terug 

op de Vierdaagse.

Het verslag van de Vierdaagse 

kun je terugkijken door de  

bovenstaande QR code uit te 

lezen!
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BEN

“Van zeer nabij weet ik wat de impact is van de ziekte van 

Kahler, een vorm van bloedkanker. Ziekenhuisbezoeken, 

onderzoeken, behandelingen, alle medicijnen die je als 

patiënt moet slikken: je leven staat op z’n kop. Lopen voor 

een goed doel heeft mijn Vierdaagse-beleving verdiept. Ik 

voel het als mijn verantwoordelijkheid om de mars tot een 

goed einde te brengen. Voor mijn donateurs, voor Matchis 

en voor de patiënten die hun hoop hebben gevestigd op 

stamceldonoren en nieuwe therapieën. En last but not 

least voor degene die in mijn hart met me meeloopt.”

YVONNE 

“Mijn naam is Yvonne, partner van Ben van Beuningen 

die zich al 12 jaar inzet voor Matchis door de Vierdaagse 

te lopen. Ik draag mijn steentje bij door de opbrengst 

van onze tuin te donoren aan Matchis. Afgelopen seizoen 

gaf ik een rondleiding in onze tuin, een groep van twaalf 

tuinliefhebbers, met in het begin het gebruikelijke 

verhaal over ons goede doel. Een van de bezoekers 

vertelde toen dat hij een tweede leven heeft gekregen 

door stamceldonatie. Hij vertelde zijn verhaal, enorm 

aangrijpend waar duidelijk naar voren kwam dat je als 

leukemiepatiënt afhankelijk bent van een donor “een 

kantje boord verhaal.!” zoals hij dat zelf noemde. Deze 

ontmoeting zal ik nooit meer vergeten vooral de stilte in 

de groep en de gezichtsuitdrukkingen...adembenemend.”

TJEERD 

“Mijn doel tijdens deze 103e Vierdaagse was om 

als 73-jarige mijn 23e kruisje te halen. De maanden 

hieraan voorafgaand wilde ik mijn familie, kennissen, 

wandelvrienden en buren in de wijken Weezenhof en 

omgeving Hatert in Nijmegen enthousiasmeren om voor 

zover de leeftijd dat toestaat én stamceldonor te worden 

én het werk van Matchis mogelijk te maken middels 

sponsoring. Je moet maar een bloedziekte hebben zoals 

leukemie en de enige redding is een match met een 

stamceldonor, die jou de hoop op NIEUW leven kan geven. 

Toen mijn schoonmoeder aan leukemie overleed, bestond 

dit reddingsmiddel nog niet. Als eerbetoon aan haar en 

alle patiënten met bloedkanker zet ik mij ook dit jaar weer 

in om zoveel mogelijk stamceldonoren te werven.” 

FRANS

“Vorig jaar liep ik samen met een goede vriend. Hij zei 

na afloop: ‘Eens maar nooit meer’. Ik wilde zelf graag 

nog een keer meelopen, dus ik ging op zoek naar een 

nieuwe motivatie om mee te doen. Mijn vrouw heeft zelf 

stamcellen ontvangen, dus ik heb van dichtbij gezien hoe 

belangrijk stamceldonoren zijn. Daarom vind ik het heel 

mooi om mij op deze manier in te zetten voor Matchis.”

INGRID

“Ik werk op de afdeling hematologie in het ziekenhuis, dus 

in mijn dagelijks werk zie ik van dichtbij hoe belangrijk en 

levensreddend stamceldonatie is. Ik was er dan ook vrij 

snel over uit dat dit het doel was waar ik mij voor wilde 

gaan inzetten. Samen met mijn zoon, die inmiddels 13 

jaar is, loop ik nu voor het derde jaar mee om aandacht te 

vragen voor Matchis.”

TIENUS

“Anderhalf jaar geleden moest ik een stamceltransplantatie 

ondergaan en heb ik stamcellen gekregen van een donor. Ik 

voel me nu zó goed, dat ik de Vierdaagse meeloop om mijn 

donor, en alle andere donoren, te bedanken. Daarnaast wil 

ik aandacht vragen voor het belang van stamceldonoren.”
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Ferdi Stofmeel

Ferdi Stofmeel is bekend van een groot aantal tv-

programma’s, films en theaterproducties. Bij het 

grote publiek is hij vooral bekend van Komt een 

man bij de dokter, Rundfunk, Heer en Meester en De 

Regels van Floor.  

Ferdi is de nieuwe ambassadeur van Stichting 

Matchis. Hij stond zelf al enige tijd geregistreerd 

als stamceldonor. Enkele maanden geleden 

deed Matchis een oproep onder donoren om 

vrijwilligerswerk te doen. Ferdi meldde zich: “Ik 

wilde heel graag iets doen en dan het liefst als 

ambassadeur om zoveel mogelijk donoren te 

werven.”

De campagne rond de Stamcelwijzer was de eerste 

activiteit van onze ambassadeur. Hij presenteerde 

de Stamcelwijzer tijdens een feestelijke 

bijeenkomst op de Wereld Stamceldonordag aan 

mensen die het afgelopen jaar daadwerkelijk 

stamcellen hebben gedoneerd. Ferdi: “De komende 

tijd gaan we kijken op welke manier ik me nog 

meer kan inzetten. Er is nog steeds een groot tekort 

aan stamceldonoren en ik wil graag mijn steentje 

bijdragen om dat te veranderen”. 

AMBASSADEUR VAN STICHTING MATCHIS

Ferdi Stofmeel ging bij Laura op bezoek, om haar te feliciteren als 300.000e donor!
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De Stamcelwijzer

NIEUW DIT JAAR; DE STAMCELWIJZER. 

“Stamceldonatie”. De meeste mensen hebben wel 

eens van het woord gehoord, maar weten eigenlijk 

niet goed wat het inhoudt. De afgelopen jaren is 

het aantal stamceldonoren van ongeveer 50.000 in 

2014 naar ruim 300.000 in 2019 gestegen.

Veel mensen worden stamceldonor op basis van 

persoonlijke verhalen van patiënten. Anderen 

geven aan eerst meer te willen weten over het 

onderwerp voordat ze een besluit kunnen nemen. 

Daarom nieuw dit jaar: de stamcelwijzer. Een 

handige en snelle manier om erachter te komen 

of iemand stamceldonor kan worden. Door middel 

van 20 vragen kom je van alles te weten over het 

proces van de donatie en of jij geschikt zou zijn als 

donor en wat je nog meer kan doen voor Matchis.

KUN JIJ EEN LEVEN REDDEN?

Met het doneren van stamcellen geef je een 

patiënt een kans op leven. 

Kom er hier achter wat 

stamceldonatie is en 

ontdek of jij stamceldonor 

kan en wil worden.

De stamcelwijzer 

is mede tot stand 

gekomen dankzij een 

schenking van Pfizer. 
Kun jij een leven redden? Ont-dek het nu op de stamcelwijzer website via de QR code!
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Inkomsten en uitgaven
Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich 

aanmelden als stamceldonor. De registratie van een 

donor brengt echter wel kosten met zich mee. Elke 

nieuw geregistreerde donor kost 35 euro. Kosten 

die worden gemaakt voor registreren, testen en 

beheren van het groeiende donorbestand. 

Terugkijkend op 2019 kunnen we spreken van een 

succesvol fondsenwervingsjaar. Niet eerder haalde 

Matchis zoveel geld op uit allerlei activiteiten. 

OPBRENGSTEN, KOSTEN EN TOEPASSING

Bijna alle gelden die binnenkomen hebben maar 

één doel: het typeren van nieuwe donoren. Met 

de inkomsten uit fondsenwerving over 2019 

konden dit jaar bijna 13.000 nieuwe donoren 

worden getypeerd. Voor een deel verkrijgen we 

onze inkomsten via subsidies maar daarnaast 

is financiële steun nog steeds hard nodig. 

Je kunt daaraan je steentje bijdragen door 

een gift te doen of ons via een sponsoractie 

ondersteunen. Fondsenwerving is nog geen 

hoofdtaak van stichting Matchis. Medewerkers 

die zich hiermee bezighouden, hebben ook nog 

andere (voorlichtende) taken. Daarnaast is bij alle 

activiteiten het streven om kosten zo laag mogelijk 

te houden dan wel te laten sponsoren.

Overzicht van donaties in 2019

RUIM
€450.000

GOLFTOERNOOIEN NIJMEEGSE VIERDAAGSE

STERK VOOR MATCHIS

BEDRIJVEN

DONATIES

PAPA’S BLOED BOEK

BIKE MY DAY
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Groei donoren
Op 15 oktober 2019 werd Laura als 300.000e 

donor geregistreerd in de Nederlandse 

stamceldonorbank. Ze werd op haar werkplek 

verrast door onze ambassadeur Ferdi Stofmeel, 

met een speciale Matchis taart en bijbehorende 

ballonnen. Laura heeft zich naar aanleiding van 

een oproep van Matchis via Facebook en de radio 

ingeschreven als stamceldonor. “Hoe bijzonder 

en mooi is het om met je gezonde lichaam een 

ernstig ziek iemand te kunnen helpen”, aldus de 

300.000ste donor. “Op naar de 400.000 donoren”, 

sloot Ferdi het bezoekje af.

De afgelopen jaren is het aantal geregistreerde 

stamceldonoren sterk gestegen. Vijf jaar geleden 

stonden er 50.000 mensen geregistreerd. De 

stijging komt voor een groot deel door verhalen 

in de media over patiënten die een stamceldonor 

zoeken, in combinatie met een intensivering van 

de wervingscampagnes. 

Matchis was daarnaast samen met vrijwilligers 

te vinden op diverse evenementen en 

introductiemarkten van studenten. Velen maakten 

gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen en 

meldden zich ter plekke aan als stamceldonor.

Mede door de stijging van het aantal geregistreerde 

donoren stijgt ook het aantal mensen in Nederland 

dat voor een patiënt daadwerkelijk stamcellen 

doneert. Waren dit er vier jaar geleden nog 50, dit 

jaar zijn het er al ruim 200.

Het streven van Stichting Matchis is om over enkele 

jaren minimaal 600.000 stamceldonoren in het 

bestand te hebben 
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Benefiet Golftoernooi

GOLFTOERNOOI VAN DE VRIENDEN VAN DE STAMCELDONORBANK

Dit jaar werd op 4 september voor de 10e keer 

het golftoernooi van de Stichting Vrienden Van 

georganiseerd. Op het Rijk van Nijmegen was het 

weer een drukte van belang, met meer dan 160 

deelnemers. Het was een groot succes, er werd een 

recordbedrag van €60.000,- opgehaald! 

De dag begon met een openingspraatje 

van de voorzitter van de Vrienden van de 

Stamceldonorbank, Mathieu Fluit. Ex-patiënte 

Ebba vertelde vervolgens over het belang van 

stamceldonatie met een indrukwekkend verhaal. 

Hierna konden de deelnemers gaan golfen. Na 

alle inspanning was het tijd voor het diner en een 

veiling. Gedurende de dag werden de loten al als 

warme broodjes verkocht. De veiling, met als 

hoofdprijs een reis naar de F1 wedstrijd in Abu 

Dhabi, verliep fantastisch. Wij kijken terug op een 

geweldige dag.  

Heel veel dank aan het bestuur van De Vrienden 

van de Stamceldonorbank, de organisatie en alle 

deelnemers! En op naar de volgende 10 edities!

We kunnen alvast bekend maken dat volgend jaar 

het golftoernooi plaats gaat vinden op woensdag 

2 september. Wilt u meedoen? Stuur dan een mail 

naar margot.vandenakker@matchis.nl 

Vanzelfsprekend wordt de opbrengst gebruikt om 

extra donoren te registreren. 
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BENEFIETWEDSTRIJD GOLFCLUB HEIDEMEER

Op 18 mei werd voor de 4e keer de Matchis 

sponsorwedstrijd gespeeld op golfbaan Heidemeer. 

Dit jaar speelden maar liefst 56 deelnemers mee. 

De weergoden werkten mee, het was een gezellige 

en sfeervolle dag.  Zo rond de klok van zes uur 

waren alle deelnemers terug in het clubhuis, waar 

iedereen genietend van de zon en een lekker hapje 

kon wachten op de uitslag. 

Deze liet niet lang op zich wachten. Met leuke 

prijsjes en de uitreiking van een cheque van maar 

liefst €3.844,- voor stichting Matchis kwam een 

einde aan deze fantastische dag. 

Onze dank gaat uit naar Fredy Damm, Golfbaan 

Heidemeer, deelnemers en sponsors.

GOLFTOERNOOI BENK OPEN OP GOLFBAAN THE DUKE 

Benk Groep B.V. verbond Matchis als goede 

doel aan hun jaarlijkse golfdag voor klanten en 

hun partners. De regen bij aanvang van de dag 

weerhield de spelers er niet van de baan op te 

gaan. Rond 2 uur brak zelfs de zon door. Op het 

terras werden na afloop van de 18 holes en de clinic 

vele lootjes verkocht. Vervolgens vertelde Bregje 

haar ontroerende verhaal over hoe zij ernstig ziek 

werd en vervolgens is genezen door de stamcellen 

van een onbekende donor.

Met leuke prijzen en de uitreiking van een cheque 

van maar liefst €2.580,- (die door een van de 

deelnemers verdubbeld werd naar € 5.160,-!), 

kwam er een einde aan deze fantastische dag. 

Wij zijn hier heel erg blij mee. Onze dank gaat uit 

naar Annelie en Mels Bilderbeek, Benk- groep, 

de deelnemers, de sponsors van de prijzen en 

natuurlijk de anonieme verdubbelaar van het 

opgehaalde bedrag!

Nagenieten van het golftoernooi 

van dit jaar? Bekijk dan de video 

met de bovenstaande QR code!
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Bedrijven kunnen 
levens redden

Of het nu gaat om een groot-, midden- of 

klein- bedrijf, zij kunnen allemaal onze strijd 

tegen bloedkanker effectief ondersteunen. 

Met een interne registratiecampagne voor hun 

medewerkers kunnen bedrijven patiënten 

wereldwijd een nieuwe kans op een toekomst 

geven. 

Na een succesvolle start medio 2018 hebben de 

bedrijfsacties een vaste plek op de evenementenlijst 

ingenomen. Dit is het gevolg van een oproep die we 

aan onze donoren hebben gedaan. Veel donoren 

hebben deze manier van donorwerven met succes 

bij hun werkgever onder de aandacht gebracht. 

Door zo veel mogelijk donoren te registreren, 

wordt de kans op een match alleen maar groter. 

Het bedrijf profileert zichzelf hiermee zowel intern 

als extern als een sponsor van Matchis en bewijst 

zijn maatschappelijke betrokkenheid door de 

samenwerking.

De registratiecampagnes vonden plaats door het 

hele land en leverden ruim 500 nieuwe donoren 

op. Bedrijven die wervingsacties hebben gehouden 

zijn onder andere: GenDx, Apotheek Voorzorg, 

Amgen en Nest. 

NEXT MORE HORECA

Dit studentencafé in Leiden vraagt aandacht voor 

Matchis door alle studenten een polsbandje aan 

te bieden bij binnenkomst met de toepasselijke 

tekst “Be the NEXT match”. Daarnaast schonk de 

eigenaar van de Next de helft van de baropbrengst 

van het feest, dat student en stamceldonor Sterre 

ter ere van haar 21e verjaardag in de Next vierde. 

De opbrengst van de avond was ruim 5000 euro.
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HET SCHEVE SCHUURTJE

Renske zet zich in voor Stichting Matchis 

door in haar winkeltje planten en andere 

producten te verkopen. Zelf lijdt ze aan een 

ernstige bloedziekte en ze heeft al een aantal 

keren bijna een donor nodig gehad. 

“Ze zat niet bij de pakken neer, wist te leren 

leven met haar ziekte en maakt de wereld 

vandaag de dag een stukje beter met haar 

eigen winkeltje. Dat is, in een notendop, het 

verhaal van Renske uit Vriezenveen”.

NAAST GROTE REGISTRATIECAMPAGNES 

ZIJN ER ANDERE INITIATIEVEN DOOR 

BEDRIJVEN OPGEZET. 

Zo is “Star of Life Team” (verzorgt de acute 

medische hulpverlening tijdens grote 

sportevenementen) een samenwerking met 

Matchis aangegaan. Hun uitgangspunt voor 

de samenwerking is: “meer stamceldonoren, 

meer wederzijdse naamsbekendheid en 

maatschappelijke betrokkenheid en sport als 

contractor van een ideaal”.  Stichting Matchis 

is zichtbaar op hun volgauto’s en ambulances.

AIRBAGS4MATCHIS

Erwin werkt bij Genius, een bedrijf dat niet-

geactiveerde airbags verwerkt. Bij ontmanteling 

van de airbags komt een materiaalstroom nylon 

(het airbagkussen) vrij. Door deze te verzamelen 

en in grotere hoeveelheden aan te leveren bij 

een kunststoffen-verwerker komt hieruit ook een 

financiële stroom. Door dit geld aan te wenden 

voor Matchis, kunnen de airbags nóg een keer 

levens redden!  

Jaap Dijkman van Matchis en Jos Benders van Star of Life team 

brengen de eerste letters Matchis aan op een van de volgautos. 
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Bike My Day

Op 22 juni vond in Heeswijk Dinther ‘Bike my 

Day’ plaats. Dit is een wielertoertocht waarbij 

deelnemers zich als team inschrijven om in 

estafettevorm zoveel mogelijk rondes van 11 km af 

te leggen binnen 11 uur. Het doel is om geld op te 

halen in de strijd tegen kanker.

De organisatie van dit evenement ligt geheel in 

handen van de Lions club Bernheze. Dit jaar kozen 

de Lions Bernheze stichting Matchis als goede doel 

van Bike My Day 2019.  Elke euro van het door de 

teams opgehaalde sponsorgeld wordt gedoneerd 

aan Matchis en vervolgens ingezet voor de werving, 

typering en registratie van stamceldonoren. Iedere 

donor is een kans op toekomst voor een patiënt en 

daar doen zij het voor! 

Op 29 maart ging de actie van start. De aanleiding 

van dit moment was het afscheid van Peter van de 

Burgt als huisarts. Hij ging met pensioen en wilde 

geen cadeaus maar vroeg aan zijn patiënten een 

donatie voor Matchis. De cheque met het bedrag 

van €4.350,- werd op het gemeentehuis van 

Bernheze overhandigd aan Matchis in bijzijn van 

de burgemeester, Marieke Moorman en het bestuur 

van de Lions.

Op 22 juni gingen 37 bedrijven- en 8 vriendenteams 

van start. Stichting Matchis had een enthousiast 

en zeer gemotiveerd team opgesteld. Zo deed ook 

Jaap mee, die zelf een transplantatie heeft gehad. 

“Op 17 juni 2015 heb ik van mijn anonieme donor 

haar stamcellen gekregen. Gelukkig voor mij is 

deze transplantatie goed gelukt. Ik geniet weer van 
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het leven en mijn gezin. Sporten doe ik nog steeds. 

Dus toen mij gevraagd werd om voor Matchis te gaan 

fietsen en geld in te zamelen, heb ik meteen ‘Ja’ 

gezegd. Hoe meer donoren er zijn, hoe meer mensen 

de kans krijgen om, net als ik, te genezen.”

Wij vinden het mooi om te zien dat zoveel mensen 

zich ingezet hebben om deze dag tot een groot succes 

te maken. Want er is ruim 57.000 euro opgehaald en 

er zijn 50 nieuwe stamceldonoren dankzij Bike my 

Day!!

CYCLE FOR CHARITY

Toen dorpsgenoot Janne voor de tweede keer 

de diagnose lymfeklierkanker kreeg, was een 

stamceltransplantatie noodzakelijk. Hoe belangrijk 

stamceldonoren zijn, zagen de vriendinnen en 

dorpsgenoten van dichtbij. Dit was de aanleiding 

van Cycle for Charity om stichting Matchis als goed 

doel voor 2019 te kiezen.

Er werden 3 verschillende 

activiteiten georganiseerd. 

De 1e actie was ludiek. In 

samenwerking met Jumbo 

werden er in Stramproy huis 

aan huis honderden rollen wc-

papier verkocht om geld op 

te halen voor Matchis! De 2e 

activiteit was de 100 mijl van 

Rooy, een zware toertocht 

op de fiets en de derde, 

tevens laatste activiteit 

was de Cycle Marathon, 

een 12 twaalf uur durende 

spinning uitdaging. 

Medeorganisator was 

Relife Fitness. De instructeurs hadden een mooie 

serie opzwepende lessen voorbereid, met elk 

uur een apart thema. Er stapten maar liefst 240 

mensen, waaronder Janne, op de fiets! 

Uiteindelijk heeft Cycle for Charity een prachtig 

bedrag opgeleverd van €10.000,-
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Twee jaar nadat de 37-jarige Dennis Verweijen 

overleed aan leukemie, ging op 21 oktober de 

documentaire ‘Papa’s bloed’ in première. Het 

bijzondere verhaal over de missie van deze 

inspirerende man: het werven van stamceldonoren. 

De documentaire werd opgepakt door de media, 

verscheen in diverse dagbladen en bracht Matchis 

aan tafel bij Pauw. 

In de documentaire, geproduceerd door journalist 

en filmmaker Edith van Zalinge, wordt duidelijk 

wat de impact is als je te horen krijgt dat er geen 

stamceldonor beschikbaar is. Dennis trof dat lot: 

hij leed aan leukemie en kreeg niet de kans om te 

genezen omdat er geen geschikte stamceldonor 

voor hem was.  In de tijd die hem restte, zette 

Dennis zich op allerlei manieren in voor het werven 

van donoren. Hij hoopte zo dat anderen er wel mee 

geholpen zouden worden. Dankzij Dennis hebben 

zeer veel mensen in Nederland zich aangemeld als 

stamceldonor. Maar Anke hoopt dat het er nog veel 

meer worden, zodat niemand de boodschap meer 

hoeft te krijgen die Dennis kreeg “Het spijt ons, we 

hebben geen donor voor u.” 

INDRUKWEKKEND VERHAAL

Dennis schreef tijdens zijn ziekteperiode het boek 

Papa’s Bloed. In het boek vertelt Dennis eerlijk en 

open over wat hij meemaakte, vanaf de dag dat hij 

te horen kreeg dat hij leukemie had. Anke, de vrouw 

van Dennis, zet na zijn overlijden de missie van haar 

grote liefde op eigen wijze voort, terwijl ze naast 

haar baan hun twee kinderen opvoedt. Dochter 

Robin werd geboren toen Dennis al ziek was, de 

komst van zoon Timo heeft Dennis niet meer mee 

mogen maken: hij overleed vier weken voor Timo’s 

geboorte.  Anke schreef vanuit het perspectief 

van de partner van een patiënt “Mama’s Moed” 

een vervolg op het boek van Dennis. In Mama’s 

moed beschrijft Anke een jaar van verlangen, 

onzekerheid, hoop, troost en verdriet.

HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN

Anke wijst erop dat het verhaal van Dennis en haar 

geen ver-van-mijn-bed-show is. “Iedereen kan met 

deze ziekte worden geconfronteerd. Dennis was 

een gewone jongen. Het ene moment leefde hij 

nog volop zijn leven zoals zoveel mensen dat doen, 

het andere moment kreeg hij de diagnose van 

deze vreselijke ziekte. Mensen die dit meemaken 

hopen op overleving, stamceldonatie is een 

belangrijk middel daarbij. En daarvoor is het juist 

belangrijk dat er zoveel mogelijk stamceldonoren 

beschikbaar zijn.” 

De documentaire is te zien op de website van Anke, 

hier zijn ook de boeken te bestellen. 

WWW.PAPASBLOED.NL

Documentaire 
Papa’s Bloed
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071 – 5685300 www.matchis.nl

Matchis Leiden Matchis Nijmegen

Plesmanlaan 1b Sint Annastraat 290

2333 BZ Leiden 6525 HD Nijmegen

DONEER GELD
Je kan ook Matchis met een financiële donatie 
ondersteunen, zodat meer patiënten een kans 
op leven krijgen. Het kost ongeveer € 35 om een 
stamceldonor te werven, registreren en te typeren. 
Je kunt je gift overmaken via het donatieformulier op  
www.matchis.nl/doneer-geld of overmaken naar 

Stichting Matchis, Leiden
NL96 ABNA 0454 0552 50

HELP MEE
Word vrijwilliger, start een actie binnen je bedrijf 
of meld je aan op onze actiepagina Sterk voor 
Matchis. Bezoek www.matchis.nl/help-mee 

Wil jij Stichting Matchis ook helpen? Dat kan!


