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‘Borsten kwijt, baan kwijt, maar wel een fiets en een missie!’. Onder dat motto
fietst Evelien van der Werff door heel Nederland, om aandacht te vragen voor
de financiële situatie en bekendheid van de 75 inloophuizen voor mensen met
kanker. Dinsdagochtend arriveerde ze bij het Toon Hermans Huis Parkstad in
Heerlen.

Het zijn de ouders van Evelien van der Werff die op deze druilerige
dinsdagochtend als eerste bij de ingang van het Toon Hermans Huis staan, om
haar als grootste fans op te wachten. Toch zit er iemand anders, Saskia Leenders,
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Een warm onthaal voor Evelien van der Werff en haar Romeinen.
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op de eerste fiets dien arriveert. Zij ontmoette Van der Werff een paar dagen
eerder voor een podcast, waarin ze vertelde hoe ook zij tweemaal de diagnose
borstkanker kreeg. Afgelopen jaar voor het laatst, inmiddels gelukkig genezen.
„Ik draag haar missie een warm hart toe.” En dus fietst ze vandaag ook een stuk
mee.

Romeinen
Van der Werff hoeft de etappe van Maastricht naar Heerlen eveneens niet in haar
eentje te fietsen. De term ‘peloton’ maakt zijn dubbele militaire en
wielrennersbetekenis volledig waar, wanneer ze begeleid door een stel fietsers
met Romeinse helm en metalen borststukken – althans, op hun shirts geprint –
aankomt op het Wilhelminaplein. De Romeinse Via Belgica route bleek een
inspiratiebron.

Met een brede lach parkeert ze haar fiets voor de ingang, waar een rode loper
voor haar is uitgerold en de Romeinse wielrenners even later een erehaag
vormen. Er heerst een opgetogen sfeer. Ambassadeur van het Toon Hermans
Huis Parkstad Jack Vinders ontvangt Van der Werff met een welkomstwoord,
waarin hij vol lof spreekt over de mooie kleine dingen in het leven zoals dit.

Lees meer: Evelien van der Wer! fietst dwars door Nederland om aandacht te
vragen voor IPSO-huizen zoals het Toon Hermans Huis
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210614_92255769)

Ambassadeur Jack Vinders spreekt zijn waardering uit. Foto: Luc Lodder
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Zo gaat het al een maand lang voor de Noordwijkse. „Het is een mooie ervaring.
Ik word onthaald door zangers, BN’ers, burgemeesters en wethouders.” Op 25
mei begon ze haar fietstocht in Zwolle, een tocht van zes weken langs 75
inloophuizen door heel Nederland. Het Toon Hermans Huis in Heerlen is
nummer 51, met nog zo’n 745 kilometer van de 2000 te gaan.

„Het gaat goed met me”, vertelt ze. „Dit is het ultieme bewijs dat ik weer gezond
ben.” Van der Werff gooide onlangs het roer compleet om door haar baan als
stewardess bij KLM op te zeggen en zich volledig te wijden aan voorlichting over
kanker. Zo schreef ze al twee boeken en start ze binnenkort haar nieuwe bedrijf
met de op de ‘blije doos’ geïnspireerde ‘Van K naar Beter Box’.

Zwaar financieel weer
En dan is er nog de fietstocht voor de IPSO inloophuizen, waar kankerpatiënten
en hun naasten terecht kunnen voor het mentale en sociale deel van de zorg. „Ik
hoorde dat de inloophuizen in zwaar financieel weer zitten”, vertelt ze. Met haar
actie wil Van der Werff meer bekendheid aan de huizen geven en zo veel mogelijk
geld ophalen. „Zij kunnen écht het verschil maken voor mensen die getroffen
zijn door kanker.”

Doneren kan via www.evelienvanderwerff.info
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