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Bij de kraam staan Harry Christiaanse met zijn drie dochters, goede vriend Kees en schoonzoon
Remco. Het zestal noemt zichzelf ‘Walcheren voor Lotgenoten’en verzint verschillende acties om geld
op te halen voor de Stichting Lotgenoten die de jaarlijkse verwendag organiseert. Ze sluiten hun
actieperiode in oktober af met de beklimming van de Mont Ventoux en aansluitend zullen ze ook het
opgehaalde bedrag bekendmaken. Voor de laatste verwendag haalden ze zevenduizend euro binnen
en nu willen ze nog meer geld ophalen, want de verwendag kost al gauw een slordige vijftienduizend
euro. Maar zo’n verwendag, wat is dat eigenlijk
Een dag genieten
Er zijn veel kinderen van wie een ouder kanker krijgt. Die kleintjes krijgen dan nogal wat voor hun
kiezen, steekt Remco van wal. “Tijdens de verwendag van Stichting de Lotgenoten gaan de gezinnen
naar de Beekse Bergen. Ze krijgen een leuk uitje met een bootsafarie, frietjes, een kuffelolifant,
noem maar op. Het is een dag waarop ze even alles mogen vergeten en lekker mogen genieten. Voor
de laatste verwendag hebben we ook geld ingezameld en mochten we op de dag zelf meehelpen als
vrijwilliger. Dat is heel dubbel, want je hoort hartverscheurende verhalen, maar je ziet ook dat die
kinderen enorm genieten en even ellende vergeten. Als je dat eenmaal hebt gezien, wil je het jaar
daarna nog meer geld inzamelen”.
Spontaan Idee
In de week van de vrije collecte ging Lotgenoten Walcheren langs de deur deuren met de collectebus
en ze vonden zo’n veertig sponsors. “Dit jaar was er een sponsor die geen cash, maar producten
wilde sponsoren. En zo kwamen we op het idee om meer bedrijven te vragen of ze producten wilde
doneren, die we vervolgens konden verkopen in een kraam. Dit idee kwam dus heel spontaan”, zegt
Remco, terwijl hij op de kraam achter zich wijst.
Mont Ventoux
Terwijl ze hier staan, kijken ze al uit naar hun volgende actie: de beklimming van de Mont Ventoux.
Vader Harry wilde die graag nog een keer met zijn drie dochters lopen. Vriend Kees is ook van de
partijen Remco blijft thuis om op de kindjes te passen.
Hun enorme drive om iets te willen betekenen voor jonge gezinnen die zijn getroffen door kanker,
komt niet uit de lucht vallen. “We hebben allemaal direct of indirect te maken gehad met kanker”,
licht Remco toe. “Kees heeft het zelf gehad, mijn moeder is er zes jaar geleden aan overleden en kort
daarna kreeg de moeder van mijn vrouw Leanne de diagnose borstkanker. En nu heeft ook de vriend
van Leannes zus Celine te horen gekregen dat hij kanker heeft. Een jonge vent.”
Emotie
Voor mij wordt het de vierde keer dat ik de Mont Ventoux ga beklimmen”, vertelt Kees, maar als je
dan daar boven komt, dat is bizar. Het is één grote emotie. En toen we later op de verwendag waren
als vrijwilliger, was dat voor ons allemaal de bevestiging dat we meer wilden doen voor dit doel. Dan
sta je daar en zie en zie je mensen die midden in het traject zitten aan komen lopen met hun kindjes.
Ja, dan sta je even te janken en besef je: hier is elke euro, elke cent op z’n plek.”
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