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BORSTEN KWIJT, BAAN KWIJT, MAAR WEL EEN FIETS EN EEN MISSIE!
Redactie van ParkstadActueel | juni 2, 2021

Dinsdag 22 juni a.s. ontvangt Toon
Hermans Huis Parkstad een bijzondere
gast in Heerlen. Het huis is één van de 75
inloophuizen die Evelien van der Werff uit
Zwolle op haar fietstocht door Nederland
bezoekt. Haar missie: zorgen voor meer
bekendheid van inloophuizen voor
kankerpatiënten en hun naasten. En daarbij
ook nog eens zoveel mogelijk geld voor
deze huizen ophalen.
Tot haar 51e dacht Evelien van der Werff dat
ze gelukkig was. Ze had al een keer
borstkanker overleefd, was gezond en werkte
als stewardess bij KLM. ‘En ik had ook nog
eens twee gebroken harten overleefd,’ vertelt
ze. Inmiddels ‘latte’ ze ook alweer drie jaar
met een leuke collega. ‘Met daarnaast een
bedrijf met een zelfontworpen slipper-merk
had ik genoeg redenen om gelukkig te zijn,
toch?’
Toen kwam de tweede keer de diagnose borstkanker. Die veegde als een grote bezem in één haal alles onderuit. Haar nieuwe leven bestond uit het afronden van
nare behandelingen, het verwerken van tegenvallende uitslagen en alle verwarring daaromheen.
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In 2020 bracht corona twee kansen. ‘De eerste was het schrijven van mijn tweede boek Dit boek brengt geluk. De tweede was na 34 jaar stoppen met vliegen bij
KLM. Nú ga ik iets doen waar ik gelukkig van word: een creatieve bijdrage leveren aan de wereld van kanker.’
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Op 25 mei 2021 stapt Evelien in Zwolle op de fiets om in zes weken tijd verspreid door heel Nederland liefst 75 IPSO ( Instellingen Psychosociale Oncologie )
inloophuizen te bezoeken. ‘Ik vraag hiermee aandacht voor de inloophuizen, die cruciaal zijn voor veel mensen die getroffen worden door kanker. Waar de
ziekenhuizen zich richten op het genezingsproces, zorgen de inloophuizen voor psychosociale zorg. Veel mensen weten niet van het bestaan van deze huizen.
Ontzettend zonde, want zij kunnen écht het verschil maken voor mensen die getroffen zijn door kanker.’
‘Wat een geweldige actie van een geweldig mens’, reageert Armand Winthagen, directeur van Toon Hermans Huis Parkstad. ‘En wat ben ik blij dat we deze kanjer op

dinsdag 22 juni a.s. mogen ontvangen in ons inloophuis.’ Evelien stapt die ochtend in Maastricht op de fiets en zal rond half 11 aankomen op het Wilhelminaplein in
het centrum van Heerlen. Jack Vinders, ambassadeur van Toon Hermans Huis Parkstad, zal haar welkom heten. Na de lunch vervolgt ze haar tocht naar Roermond.
‘Grote kans dat ik zelf een stuk meefiets,’ zegt Armand, ‘dat is wel zo gezellig.’ Hij doet daarnaast een oproep aan andere liefhebbers om zich aan te sluiten. En met
een knipoog voegt hij eraan toe: ‘maar een donatie aan deze actie van Evelien mag natuurlijk ook!’
Alle informatie over de actie van Evelien van der Werff en de link om te doneren is te vinden op KWF Kankerbestrijding – Evelien van der Werff of via de QR-code.
Foto Evelien van der Werff
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