
Sportinstituut Frits van der Werff zet zich met 
Sport for Life al jaren in voor onderzoek naar de 

genezing van neuroblastoom kinderkanker. 

Ook de ABC-zwemmertjes nemen jaarlijks actief deel aan Sport for Life d.m.v. de 

Samen-Zwem actie

Zij kunnen van zaterdag 25 t/m vrijdag 31 maart een ouder uitdagen om mee te zwemmen 

tijdens de zwemles.

Het werkt als volgt: 
De kinderen kunnen zich laten sponsoren door ouders, opa’s en oma’s, tantes, ooms, buren 

etc. voor Sport For Life en zo bijdragen aan de genezing van neuroblastoom kinderkanker.

Voor aanvang van de samen-zwemles wordt het sponsorformulier ingeleverd met het 

sponsorbedrag bij de receptie van het Sportinstituut en ontvangt men een deelnemerskaart. 

Deze kaart wordt afgegeven aan de zwemjuf of meester.

Vervolgens kan een ouder en het zwemkindje van 

zaterdag 25 t/m vrijdag 31 maart samen de zwemles volgen. 

Het minimale sponsorbedrag om samen deel te nemen is € 5,--

I.p.v. moeder of vader mag ook oma, opa, of een ouder zusje of broertje meezwemmen.

Ook als er niet samen gezwommen wordt kan een sponsorkaart worden ingeleverd.

Doe mee en maak deze actie tot een groot succes! 
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Villa Joep
Joep Steijn overleed aan neuroblastoom kinderkanker op 
21 oktober 2003, vierenhalf jaar oud. Zijn ouders richtten 
vervolgens de stichting Villa Joep op. Deze stichting wil de 
overlevingskansen van patiëntjes vergroten. Het doel van 
Villa Joep is bereikt als geen enkel kind meer sterft aan 
neuroblastoom.

Neuroblastoom in cijfers
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 25 kinderen te 
maken met een neuroblastoom. De meeste van hen zijn jonger dan vijf jaar. Het 
genezingspercentage is de laatste 30 jaar nauwelijks gestegen. Van de patiëntjes met de 
zwaarste vorm overlijdt nog steeds 70%. 
Neuroblastoom is na leukemie de dodelijkste vorm van kanker bij kinderen. 

100% naar onderzoek 
Elke cent die Villa Joep ontvangt, gaat naar onderzoek. Dat kan omdat  tientallen  
vrijwilligers de organisatie draaiend houden. En diverse bedrijven, organisaties en ‘ 
Vrienden van Villa Joep de organisatie- en kantoorkosten belangeloos  voor hun 
rekening nemen. 
Meer informatie over Villa Joep, www.villajoep.nl

Inloophuis PISA
Inloophuis Pisa is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten. 
Een op de drie mensen krijgt vroeg of laat te maken met de ziekte kanker. Je krijgt het zelf,  
je partner, vader, moeder, of (klein) kind overkomt het. 
De confrontatie met een levensbedreigende ziekte is voor alle betrokkenen een ernstig 
schokkende gebeurtenis. Je wereld lijkt stil te staan en vervolgens staat alles in het teken 
van de behandelingen en knokken voor genezing.

Het omgaan met de gevolgen en gevoelens, veroorzaakt door de ziekte kanker, is voor elk 
mens verschillend. Maar de meeste mensen hebben in zo’n moeilijke periode behoefte aan 
een steuntje in de rug, aan goede informatie en een veilige plek om anderen met soortgelijke 
ervaringen te ontmoeten.

Deze gastvrije en warme plek wil  inloophuis Pisa graag bieden voor: 
een Persoonlijk gesprek, Informatie, Steun en Aandacht
Inloophuis Pisa is er voor mensen met alle vormen van kanker, in alle stadia van de 
behandelingen en ziek zijn. 
Meer informatie over inloophuis PISA, www.inloophuispisa.nl


