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Het digitale Topsport for 

Life  Nieuwsbulletin is een 

uitgave van stichting 

Topsport for Life en 

verschijnt 6 x per jaar.  

Het bulletin wordt 

verspreid onder gasten, 

vrijwilligers, partners, 

sponsoren, donateurs en 

alle overige 

geïnteresseerden  van de 

stichting.  

 

Redactie:  

Marga van Dijck 

Miel in ’t Zand 

 

Stichting Topsport for Life 

‘SX Center’ 

Torenallee 3 

5617 BA Eindhoven 

tel. 088-2468180 

redactie@topsportforlife.nl 

MISSION STATEMENT 

“Topsport for Life 

verbetert het leven van 

mensen die leven met 

een levensbedreigende 

ziekte. We bereiken dit 

door onvergetelijke 

activiteiten, dagelijkse 

ondersteuning en een 

luisterend oor. Alles wat 

we doen wordt direct of 

indirect mogelijk 

gemaakt door sporters 

of (voormalig) 

topsporters en door 

anderen die zich zeer 

aangesproken voelen 

door onze aanpak”. 
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VOORWOORD 
 

Met genoegen presenteren wij dit 1e Topsport for Life 

Nieuwsbulletin. Een nieuwe tweemaandelijkse periodiek voor onze 
gasten, vrijwilligers, donateurs, sponsors en alle andere 

betrokkenen.  

Topsport for Life is toe aan een professionaliseringsslag. Na een 
aantal jaren van onderzoeken, bouwen en pionieren sinds 2010, is 

het nu tijd voor het aanbrengen van meer structuur en 
bestendiging van de organisatie. Daarvoor hebben we ieders hulp 

nodig.  

De gasten die leven met een levensbedreigende ziekte zijn het 
fundament van de organisatie, daar doen we het voor: we bieden 

ondersteuning en vooral ook onvergetelijke dagen en evenementen 
met lotgenoten, die de ziekte even doen vergeten.  
 

 

Onze onvergetelijke dagen zijn gebundeld rondom verschillende thema’s: Samen op reis, Samen naar 

Topsport, Samen cultureel, Samen zijn en Last Minute. 
 

Het zijn onze vrijwilligers die zich daarvoor belangeloos, 
op een fantastische manier, inzetten (op de foto 

hiernaast ons Coördinatorenteam).  

Voor de evenementen en ondersteuning is natuurlijk 
ook geld nodig en daarvoor werven we donateurs, 

sponsors en ‘Fundrunners’. Vanaf nu voegen we 
daaraan de nieuwe ‘Club van 250’ en ‘Vrienden van 

Topsport for Life’ toe. Later in dit bulletin meer 

hierover. Ook juichen we initiatieven toe die door 
organisaties, verenigingen en de omgeving van onze 

gasten genomen worden. 
Zo kunnen we SAMEN verder bouwen aan een betere 

kwaliteit van leven voor mensen die NU 
levensbedreigend ziek zijn. Zo ziek zijn is ook topsport, 

vandaar ons motto: “Samen strijden is Topsport’! 

Veel leesplezier en graag tot ziens! 
 

Miel in ’t Zand, voorzitter 

 
 

Onze Gasten 
 

Eén op de drie mensen krijgt kanker 
 

Kanker zet het leven op de kop en de behandeling doet een 

geweldige aanslag op de conditie van de betrokkene en zijn of haar 
omgeving. Gelukkig genezen ook veel mensen van deze rotziekte. 

Onze drijfveer is het veraangenamen van het leven met kanker, door 
onze gasten plezier en ontspanning te bieden in evenementen en 

onvergetelijke dagen met lotgenoten. 
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In Memoriam  

Ria van der Poel uit Boskoop is 

op 25 juni jl. op 71-jarige 

leeftijd overleden aan de 

gevolgen van PLS. Wij wensen 

haar man Wim, kinderen, 

familie en vrienden heel veel 

sterkte. 

Het ‘ALS monster’ 
 
Ondersteuning bieden we ook onze ALS gasten.  

In Nederland zijn er zo’n 1.000 tot 1.500 mensen 
met de ziekte ALS. ALS leidt tot het uitvallen van 

verschillende spierfuncties en vernietigt 

uiteindelijk elke mobiliteit.  
Helaas is er nog steeds geen oplossing gevonden 

die kan leiden tot genezing of verlenging van het 
leven. Van de gastengroep van Topsport for Life 

heeft zo’n 30 tot 40% ALS of een aanverwante 
diagnose.  

 

Ik doe mee met wat kan bijdragen tot het 
verlichten van de zwaarste wedstrijd van het 

leven van onze gasten. Doe jij ook mee?  
Ongetwijfeld ken je in jouw omgeving mensen die 

getroffen zijn door kanker, ALS of een andere 

levensbedreigende ziekte. Ook zij kunnen zich 
helemaal vrijblijvend en kosteloos aanmelden bij 

ons en deelnemen aan de evenementen.  
Op onze website www.topsportforlife.nl vind je 

het aanmeldingsformulier. 
 

Enkele kernwaardes van onze organisatie zijn 

verbondenheid en respect. Vanuit deze verbondenheid willen we op een respectvolle manier, via dit 
periodiek bulletin, onze ervaringen en gedachtengoed delen. Wie doet er met ons mee en levert een 

bijdrage in voor de volgende editie? Als je het moeilijk vindt om te schrijven, maar wel iets wil 
vertellen, helpen we je daarmee. 

 

Wanneer je mensen in jouw omgeving op de hoogte wil brengen of wil 
laten delen in het bulletin van Topsport for Life kun je het email adres 

doorgeven (marga@topsportforlife.nl). Ik zorg dat de betrokkene op de 
verzendlijst komt te staan. 

 
Marga van Dijck, gastencoördinator a.i. 

 
 
 

 
 

Welkom voor onze nieuwe gasten 
 
De afgelopen zes weken hebben we zeven nieuwe gasten mogen 

verwelkomen. Het zijn zes mannen en één vrouw. Hiervan hebben vier 
mensen kanker en drie ALS. Wij heten hen van harte welkom en hopen 

hen spoedig te kunnen ontmoeten bij onze evenementen, voor veel 

genoeglijke uurtjes en nieuwe contacten. 

 

 

http://www.topsportforlife.nl/
mailto:marga@topsportforlife.nl
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‘Samen zijn’ Zomerfeest 11 september 
 

 
 
Noteer nu alvast deze belangrijke dag van ont-moetingen. Alle betrokkenen van onze stichting komen 

samen: gasten, vrijwilligers, sponsors, donateurs, ambassadeurs. Locatie: het terrein van Sky 
Ballonvaarten in de gemeente Tilburg. Het zomerfeest begint om 16.00 en zal duren tot ongeveer 

22.00 uur. 
Laat je verrassen door de activiteiten (waaronder ballonvaren) en bijzondere contacten op deze dag. 

Passende live muziek zal het geheel omlijsten. 

De vrijwilligers komen al eerder bij elkaar. Zij zijn uitgenodigd vanaf 12.00 uur voor een gezamenlijke 
bindings-, kennismakings- en informatiebijeenkomst.  

Wij kijken er erg naar uit en hopen jullie allemaal te zien op deze dag! 
 

 
 

Een gast aan het woord  

10 jaar met kanker (moeten) leven 

Deze maand is het 10 jaar geleden dat ik werd geopereerd aan 
borstkanker. Ik heb bestralingen en gecombineerde chemo-

immunotherapie gehad. Een jaar later bleek ik in de plaats van een 

goedaardig lipoom, een melanoom op mijn rug te hebben zitten. Weer een 
jaar later bleek, dat ik uitgezaaide melanoomkanker had. Ook hiervoor heb 

ik een chemo gehad die mijn leven misschien zou kunnen verlengen. 
Volgens specialisten ben ik een "wonder" want ik "leef" nog steeds. Ook 

omdat ik daarna nog twee uitzaaiingen in mijn hoofd heb gehad, welke 

stereotactisch zijn bestraald en er later weer operatief een uitzaaiing uit 
mijn rug is verwijderd. 

Waarom ik dit vertel...  
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Mensen zien niet aan mij dat ik ongeneeslijk ziek ben en sommigen houden er geen rekening mee 
met wat er allemaal is gebeurd in deze laatste 10 jaar. 

Mijn Jan , maatje, steun en toeverlaat, is overleden en alle ellende en verdriet voor de 

kiezen krijgen. Beseffen dat je je klankbord kwijt bent, wel lieve familie en vrienden 
hebben die je proberen op te vangen, maar het blijft een groot gemis en leegte. 

In het rouwproces proberen het leven weer op te pakken, maar erachter komen dat je niet meer de 
persoon bent die je was. Door alle chemo's zijn mijn lijf en hoofd niet meer wat het behoort te zijn.  

Conditie, concentratie en mondig zijn, waardeloos, soms om wanhopig van te worden. Iedere dag 
maar weer proberen om de mooie en leuke momenten te zien en te herinneren. Mijn geheugen laat 

me regelmatig in de steek en de vergeetachtigheid slaat dan toe, vooral als ik, in een voor mij, stress-

spanning periode zit. Dan gebruik ik maar weer briefjes. 

Door wat er allemaal gebeurt op dit moment in mijn leventje zat ik vanmorgen weer eens over de 

laatste tijd na te denken en besefte opeens dat ik in een "jubileum" jaar zit # extra tijd # 

Een paar jaar terug heb ik kennis 

mogen maken met de stichting 

Topsport for Life en me daar opgegeven 
als “gast”. Ik heb daardoor al veel 

geweldige evenementen mee mogen 
maken. Het eerste was een dag op 

Zandvoort, zelfs in een “race-auto” als 
bijrijder geracet over het circuit. Een 

ballonvaart, een vliegtocht in een 

historisch vliegtuig, twee keer een 
“Wintercamp” in Portugal.  

Kennis gemaakt met lotgenoten en met 
sommige mensen vriendschap voor het 

“leven” gesloten! 

Je staat er niet eens bij stil, maar 
afgelopen week zei mijn 

zoon Gerrit tegen mij; 
Mama, wat zal dat moeilijk zijn om zulke 

vriendschappen te sluiten waarvan je op voorhand weet dat ze waarschijnlijk zullen worden afgesloten 

met het overlijden. Toen dat ook tot mij doordrong was mijn antwoord, ik kies daar bewust voor, je 
hoeft niets aan lotgenoten uit te leggen, we begrijpen en voelen hetzelfde, al hebben we verschillende 

ziektes! 

Het is zo fijn (voor mij) dat ik via Stichting Topsport for Life lotgenoten tref en als ik daar voor kies 

vriendschappen kan sluiten. 

Jannie Anema - van der Schouw 

https://www.facebook.com/gerrit.anema
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Gedicht  

De weg is lang, de weg is smal 
ken jij de weg, ken je hem al? 
 
De weg is smal, de weg is lang 
wie is er onderweg nooit bang? 
 
Ken jij de weg, toe, neem me mee 
het is toch beter met z'n twee? 
 
Zie jij het pad, waar gaan we heen 
waarom laat je me alleen? 
 
De weg is smal, de weg is lang 
en ik, alleen, ontzettend bang 

Uit: Vrouwenpoëzie Marieke de Jong 

 

 

Activiteitenkalender zomermaanden 2016 

 2 september: Onder voorbehoud ‘Samen naar Topsport’: Historic Grand Prix  

 4 september: ‘Samen in actie’: Ride for the Roses 

 11 september: Landelijke vrijwilligersbijeenkomst 2016  

 11 september: ‘Samen zijn’ Zomerfeest 2016 

 Eind september Onder voorbehoud ‘Samen op Reis’: Summercamp 

 

Ga hier naar het volledige programma met details 

 

 

  

http://www.topsportforlife.nl/agenda
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Onze fondsenwerving 

Activiteiten kosten geld en daar ontbreekt het ons op dit moment aan. 

We zijn ernstig vermagerd en willen graag meer vet op het lijf 

krijgen.  

We zoeken daarom, liefst samen met alle betrokkenen, naar 

nieuwe wegen voor een meer constante geldstroom zodat we 

ons doel, namelijk zoveel mogelijk zieke mensen kunnen 

helpen, kunnen behalen. 

 

Vacature fondsenwervers (vrijwilligers) 

We hebben daarom deze nieuwe en belangrijke vacature gepubliceerd op onze website en op 

Facebook en Linkedin. De fondsenwervers organiseren, zowel landelijk als regionaal, acties om zoveel 

mogelijk geld in te zamelen. Daarnaast werken zij aan de naamsbekendheid in de regio door het 

geven van presentaties bij verschillende instellingen.  

Ga hier naar onze website voor alle vacatures 

De ‘Club van 250’   

Dit is een nieuw initiatief, bestemd voor (kleine) ondernemers, familie, suikerooms of tantes, die 

jaarlijks 250 euro willen doneren aan Topsport for Life. In ruil voor deze donatie wordt jouw naam 

(van het bedrijf), desgewenst, vermeld op onze website en word je vanzelfsprekend uitgenodigd op 

ons Zomerfeest. Ook krijg je 5 procent korting op jouw bestellingen via onze webshop (deze wordt 

binnenkort gelanceerd). De eerste aanmelding is al binnen!  

Ga hier naar onze website om lid te worden van de ‘Club van 250’. 

'Vrienden van Topsport for Life' 

Voor iedereen die zich die zich verbonden voelt. Je doneert jaarlijks (minstens) € 60.- In ruil hiervoor 

wordt jouw naam, desgewenst, vermeld op onze website en word je vanzelfsprekend uitgenodigd 

voor ons Zomerfeest. Ook hiervoor zijn de eerste aanmeldingen al binnen. 

Ga hier naar onze website om je aan te melden bij ‘Vrienden van Topsport for Life’. 

 
  

http://www.topsportforlife.nl/over-ons/vacatures
http://www.topsportforlife.nl/wordt-lid-club-van-250
http://www.topsportforlife.nl/wat-kunt-u-doen/prive/wordt-vriend-van-topsport-for-life
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We zijn al wekenlang nummer 1 voor Fundrunner en scoren dus hoger dan bijvoorbeeld 
Natuurmonumenten en De Zonnebloem. 

Voor de ‘ingezetenen’ wellicht ten overvloede. Je kunt ons ook op een ander manier doneren door de 

gratis app Fundrunner te gaan gebruiken. Terwijl jij buiten aan het bewegen bent kun je de 

Fundrunner aanzetten en zo, zonder dat het jou iets kost, een donatie doen aan Topsport for Life. De 

sponsor hebben wij al gevonden.  

Ga hier naar onze website voor alle informatie. 

 

We zijn, gezien het succes voor ons, dringend op zoek naar meer sponsors, zodat de Fundrunnerpot 

constant goed gevuld is. Deelname voor sponsoren kan vanaf een bijdrage van € 500.- in de gouden 

pot. Bel ons op 088-2468180 of mail naar info@topsportforlife.nl  voor meer informatie. 

 

 

http://www.topsportforlife.nl/fundrunner
mailto:info@topsportforlife.nl

