
 
 

Verslag van hulpacties en activiteiten Stichting Over@Leven    
www.tipsbijkanker.nl 
 
Periode vanaf december 2016 – december 2017  
 
 
Kerstactie december 2016; 
Bij 35 gezinnen een verrassing bezorgd i.s.m. Thuiszorgorganisatie. 
Dit varieert van kerstpakket, boodschappenpakket, kledingbonnen, verwenbonnen, 
dinerbonnen. En onder andere ook een bedrag van 500 euro geschonken aan een 
verblijf voor dagbesteding waar mensen met diverse gezondheidsproblemen worden 
opgevangen. Hiermee hebben de verzorgenden een prachtige, geheel verzorgde 
middag georganiseerd voor de clienten. 
Verder hebben we een relax-stoel geschonken aan een oudere dame die dagelijks 
erg veel pijn heeft. Zij had geen goed zitmeubel waarop zij de dag kon doorbrengen. 
 
Diversen januari, februari, maart 2017; 
 
Advisering 
Advisering aan mensen die diagnose kanker krijgen via www.tipsbijkanker.nl.  
Afgelopen weken diverse mensen voorzien van tips.  
Onder andere iemand met uitgezaaide melanoom de weg gewezen.  
Enkele jaren terug was deze diagnose absoluut een doodvonnis. Nu zijn er diverse 
immuuntherapieën beschikbaar. Doorverwijzen naar België kan ook zinvol zijn in dit 
soort gevallen. Artsen in Belgie bieden vaker maatwerk. In NL zit men soms vast aan 
een standaard behandelprotocol en kan men niet altijd terecht in experimentele 
behandeltrajecten omdat men uitgesloten wordt o.b.v. de exclusiecriteria van de 
farmaceutische industrie. 
 
Verder kwamen enkele gevallen met darmkanker voorbij.  
o.a. Endeldarmkanker. Hiervoor hele goede behandelopties beschikbaar in VUmc.  
Er zijn nieuwe operatiemethodes beschikbaar waarbij men vaak een permanent 
stoma kan voorkomen. 
Tevens zijn er enkele nieuwe lokale behandelopties van tumoren/uitzaaiingen 
beschikbaar. 
Vaak weten artsen in de regionale ziekenhuizen dit helaas niet of onvoldoende. 
Blijft noodzakelijk om mensen te informeren. 
Het bestuur van Stichting Over@leven bezocht een lezing in VUmc over de nieuwste 
ontwikkelingen op dit gebied.  
 
Behandeling buitenland 
Een jonge vrouw met 2 jonge kinderen werd geconfronteerd met anuskanker. In 
Nederland zijn momenteel geen behandelopties meer beschikbaar. Zij zal uitwijken 

http://www.tipsbijkanker.nl/
http://www.tipsbijkanker.nl/


naar Duitsland voor immunotherapie en Stichting Over@Leven zal voor een deel 
bijdragen in de kosten. 
 
Vergoeden aanvullende thuiszorg 
Een gezin dat extra thuiszorg nodig heeft voor een ernstig ziek gezinslid helpen wij 
financieel door elke maand een deel van de extra thuiszorg te betalen. 
 
Behandeling buitenland 
Een jonge vrouw met MS zal moeten uitwijken naar Rusland voor stamceltherapie.  
Kosten lopen in de tienduizenden euro’s.  
Stichting Over@Leven heeft hiervoor een bijdrage gedaan. 
 
Facebookactie februari 2017 
Stichting Over@Leven deed op wereldkankerdag een oproep op Facebook. 
Mensen die een moeilijke tijd hebben of hebben gehad door de diagnose kanker 
konden bij ons aangemeld worden voor een opsteker. 
Maar liefst 7 mensen hebben wij kunnen verrassen. De verrassing kon varieren van 
dinerbonnen, verwenbonnen, tot een weekend uitwaaien aan zee.  
Dit laatste hebben wij kunnen aanbieden aan een meisje dat met 18 jaar!! de 
diagnose borstkanker kreeg. Ze zit nu al bijna 2 jaar in een traject van allerlei na-
behandelingen. Waardoor zij nu al, op jonge leeftijd in de overgang komt.  
Haar vriend staat haar al ruim 2 jaar bij. Zij hebben een zware tijd achter de rug en 
gaan nu, na vele pijnlijke herinneringen, nu een mooie herinnering maken. 
 
 
Nazorg kankerpatiënten & ‘even bijkomen’  
Stichting Over@Leven is in gesprek over het realiseren van een vakantie-adres voor 
gezinnen die dringend even bij moeten komen van de strijd tegen kanker.  
Soms is de strijd verloren maar soms ook gewonnen! 
In dat geval moet je ineens weer jezelf bij elkaar rapen en terug naar het ‘gewone 
leven’.  
Ook dan val je soms in een gat en denk je ‘hoe nu verder?’ 
Qua nazorg zijn er weinig faciliteiten.  
Hier willen we als stichting ook graag wat in betekenen en gaan zoeken naar vormen 
om dat te doen.  
 
Aangepaste E-Bike 
Een jonge vrouw met opgroeiende kinderen werd vorig jaar getroffen door een paar 
zware hersenbloedingen. Zij zit in een intensief revalidatieproces en zou zo graag 
weer met haar kinderen naar buiten kunnen. Hiervoor was een aangepaste E-Bike 
nodig en Stichting Over@Leven heeft de aanschaf mede mogelijk gemaakt.  
 
 
Musicalweekend  
Op 16 en 17 juni is er voor kinderen tussen 4 en 16 jaar waarvan een ouder ernstig 
ziek is (of overleden) een happening georganiseerd. 
Samen met lotgenoten zullen zij de Musical ‘Mathilda’ instuderen en in een heus 
theater optreden. 
I.s.m. Muziektheaterlab en Stichting Zindividu wordt dit op poten gezet om zo een 
prachtige herinnering te creëren voor genoemde doelgroep. 



Stichting Over@Leven heeft een bijdrage gedaan omdat de doelgroep zeker binnen 
haar doelstelling past. 
 
Juni-juli 2017 
 
Fashionchecque, mevrouw uit Enter verrast   (via thuiszorg EtB) 
 
Opsteker voor gezin Tubbergen n.a.v. lions wensboom   (via thuiszorg EtB) 
 
Jonge vrouw in contact gebracht met Fons de Visser (inzake aanpak hersentumor) 
 
Coaching geregeld en gefinancierd voor jonge moeder en vader na zwaar traject / 
(zoontje leukemie, ziekteproces van 2 jaar). 
 
Bezoek jonge moeder Markelo  / Anuskanker, contact VUmc gezocht  
 
Gezin Coevorden. Ziek dochtertje. Tegemoetkoming Reis en verblijfkosten ivm reizen 
naar ziekenhuis Groningen. 
  
Zomer Facebook actie 
Opsteker voor gezinnen; 
 
Gezin met zoontje leukemie    reischeque 
Gezin ongeneeslijk zieke moeder  reischeque 
Vrouw uitgezaaide kanker   dinerbon 
Familie beperkt door ziekte  dinerbon 
Vrouw borstkanker     dinerbon 
Vrouw uitgezaaide kanker   dinerbon 
 
 
 
Diversen najaar 2017 
 
De Wiezer; 
Interview met deze plaatselijke krant op 7 september. We willen meer 
naamsbekendheid en zoeken meer en meer de publiciteit zodat we ook beter 
gevonden kunnen worden. 
 
Gesprek met ‘zuster’ stichting Monicares Foundation  
 
 
Gesprek met Exclufit over mantelzorgers & samenwerking inzake verwenweekend 
voor mantelzorgers. 
 
Via predikant en leerkracht BS komt een hulpvraag binnen voor een ernstig zieke 
leerling. Wij zullen het gezin een jaar lang maandelijks financieel ondersteunen. 
 
 
 
Bijdrage Behandeling buitenland (bacteriofagen)  



 
Bijdrage Behandeling buitenland (uitgezaaide darmkanker) 
 
Bijdrage aanschaf bus voor gehandicapte dochters 
 
Reischeque voor gezin Rijssen (moeder beperkt en dochter gehandicapt). 
 
Kalender ‘Over Leven’ 2018 
In het najaar van 2017 verkochten wij bijna 3000 van onze welbekende kalenders die 
wij elk jaar zelf samenstellen als vrijwilligers. 
Een weekkalender met voor elke week een positieve insteek. 
Deze kalenders verkopen wij voor 14,95 per stuk en elke euro gaat in de pot van de 
Stichting. 
De productiekosten van de kalender worden zo laag mogelijk gehouden zodat er een 
mooi bedrag overblijft. 
 
Facebook Sinterklaasactie  
Vijf gezinnen die getroffen zijn door ernstige ziekte gekozen uit de aanmeldingen.  
o.a. weekendje Disney, Efteling, dinerbonnen. 
 
 
Kerstactie 2017 
Bij onze jaarlijks terugkerende kerstactie roepen wij mensen op en o.a. 
thuiszorgorganisaties/gemeentelijke instanties om gezinnen/mensen voor te dragen 
voor een opsteker. 
Mensen die door ziekte een zware tijd hebben of hadden. Hieronder een deel van de 
opstekers genoemd. 
 
 

Speciaal kussen geregeld voor gehandicapt kind in Nijverdal. Aanvraag via 
Gemeente Nijverdal 
 
Gezin Nijverdal. Financiele hulp in de vorm van boodschappenbonnen. 

 
Een bedrek-hek voor bedlegerige vrouw. Via Thuiszorg. 

 
Verwenbon voor mevrouw. Al 16 jr mantelzorger voor man met kanker.  
 
Verrassing voor meneer, ziekte van Kahler. Abonnement schenken voor 
magazine NG. Via Thuiszorg. 
 
Man en vrouw beide ernstig ziek verrassen met boodschappenbonnen en 
bloemen. Via thuiszorg. 
 
Een mevrouw die al jaren verzorgd wordt door haar man. (hersenbloeding)  
Verrassen met een dagje uit en etentje. 
 
Man heeft vrouw verloren en heeft nu zelf endeldarmkanker. 
kan alleen maar liggen. Boekenbon en bloemen 

 



Familie te A. Hebben zieke broer in huis genomen die ze verzorgen en 
leven van een pensioentje. Boodschappenbonnen en bloemen. 

 
 
Vader met 2 autistische dochters. 
ex-vrouw en moeder van de kinderen is terminaal ziek. Dus heeft bijna 
volledige zorg in zijn eentje.  
boodschappenbonnen & kadobonnen. 

 
 
 

Familie uit V. 1 ouder erg ziek. 2 kids nog thuiswonend.  
boodschappenbonnen & kadobonnen. 
 

 
Gezin uit Rijssen gaat weekendje naar Lion King. (Vader langdurig ziek) 

 
 
Kerstmarkt 16 december 2017; 
Elk jaar staan wij als stichting, samen met onze vrijwilligers op de 
kerstmarkt in Wierden. Wij verkopen dan zelfgemaakte bloemstukjes en 
artikelen die wij geschonken krijgen door een donateur. 
Elke euro gaat in de kas.  
 

   
 


