
Jaarlijks krijgen enkele duizenden kinderen en volwassenen in Nederland 
te horen dat ze een vorm van bloedkanker hebben. Voor sommige van hen 
zijn stamcellen van een gezonde donor de laatste kans op leven. Stichting 
Matchis zoekt in de wereldwijde donorbank naar een passende donor. 

De 1e week van augustus hebben we de 250.000e stamceldonor in 
Nederland mogen registreren. Ondanks de enorme groei van de afgelopen 
jaren, is er in Nederland nog steeds een groot tekort aan stamceldonoren. 
Om één geschikte stamceldonor te vinden voor een patiënt hebben we een 
heel groot aantal potentiële donoren nodig. De kans dat twee willekeurige 
mensen met elkaar matchen is namelijk heel erg klein. Daarom is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden als stamceldonor. 

Als wandelaar heeft u het stamceldonorschap onder de aandacht gebracht 
en uw financiële steun maakt het mede mogelijk om meer potentiële 
levensredders te registreren. Voor iedere patiënt een match, dat is onze 
droom. Door groei van het bestand komt deze droom dichterbij. Bedankt 
hiervoor!

Vierdaagse 2018



De Vierdaagse van Nijmegen gaat voor Matchis van start met de informatieavond die wij 
ieder jaar organiseren. Fijn voor de wandelaars, zij zijn goed geïnformeerd en belangrijk 
voor Matchis. De avond werd goed bezocht. Dit jaar deelden Monique en Anke hun ervaring. 

Monique, ex-patiënt, vertelde haar indrukwekkende verhaal. Het toeval wil dat Stichting 
Matchis door de Telegraaf benaderd werd met het verzoek om de ervaring van een patiënt 
te delen die een jaar geleden getransplanteerd is. In overleg met Monique is haar verhaal 
dezelfde week geplaatst in de krant. Bij deze de link. 

Vervolgens nam Anke, de partner van de in september veel te jong overleden Dennis 
Verweijen, het woord. Zij vertelde het levensverhaal van de laatste anderhalf jaar van Dennis. 
Ziek zijn, hoop, veel mooie momenten, de geboorte van zijn dochter, het uitbrengen van 
zijn boek, steun aan Stichting Matchis en afscheid nemen. Dit filmpje geeft de presentatie 
van Anke goed weer.

Daarnaast werd kennisgemaakt, gezellig bijgepraat en de goodybags werden uitgedeeld. 
We kijken terug op een gezellige avond. 

De voorbereidingen

De Vierdaagse gaat van start.

Maandag de 16e stonden Sjef Smeets 
en collega Jan op de Wedren en was 
er nog gelegenheid om shirtjes op te 
halen en te ruilen.

Met een aantal vrijwilligers werden 
de vrachtwagens geladen.

https://www.matchis.nl/actueel/monique-ik-was-opgegeven-maar-ik-leef-weer/
https://www.youtube.com/watch?v=F_1uhOpcJBQ


De 1e post was dit jaar verder van de start dan voorgaande jaren. Deze 
afstand viel sommige wandelaars wat tegen. Daarentegen hoorden we ook 
heel veel lieve reacties. Men voelde zich echt welkom bij Anne-Jo en haar 
man in Elst. Ook Dionne Stax pauzeerde bij Anne-Jo. 

Ondanks de tropische temperaturen was het dankzij de schaduw en het 
briesje goed vertoeven op de grote post in Bemmel. We kijken tevreden 
terug op deze dag.
 
De tip van een wandelaar om de gps-coördinaten volgend jaar door te geven 
wordt zeker opgevolgd. Ook gaan we kijken of we op de post in Bemmel 
een toilet kunnen regelen. 

Dag 1 – Elst en Bemmel



Ook deze dag verliep ondanks de warmte op rolletjes. Alle deelnemers van 
Matchis hebben deze dag de finish bereikt. 

Het verhaal van Billy en zijn moeder bereikte ook Radio Gelderland, Hallo 
Nijmegen en de lokale krant. Bij deze de link naar het artikel en de mooie 
foto die gemaakt is door Yuri Floris Fotografie.

Dag 2 – Wijchen, Roze woensdag

https://www.hallo-nijmegen.nl/billy-loopt-nijmeegse-vierdaagse-voor-meer-stamceldonoren/


Wederom een zware dag vanwege de warmte. Onze nieuwe stek in het 
centrum van Groesbeek is ons goed bevallen. Wel jammer dat we een 
aantal wandelaars, ondanks het grote spandoek boven de weg, op de post 
gemist hebben. Volgend jaar zullen we de locatie nog duidelijker aangeven.

Dag 3 – Groesbeek



Onze 2e post was bij Austria Sport. De eigenaar stelt al jaren zijn terrein 
voor ons beschikbaar. Hier zijn we enorm blij mee. Met muziek, geregeld 
door NXP, werden de wandelaars onthaald. Alle Matchis deelnemers die 
deze dag gestart zijn hebben de finish gehaald. Niek Tettero liep voor de 
12e keer de Vierdaagse voor Matchis en kon bij de wedren zijn 25e kruisje 
in ontvangst nemen. 

Dag 4 – Malden



Ik ben Billy van Dommelen, 12 jaar, en ik 
ga de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Samen 
met mijn moeder loop ik voor Stichting 
Matchis. Matchis zorgt ervoor dat patiënten 
met leukemie/bloedkanker die een 
stamceltransplantatie moeten ondergaan zo 
snel mogelijk de best passende donor krijgen. 
Voor dat doel ga ik lopen omdat mijn moeder 
ook leukemie en een stamceltransplantatie 
heeft gehad. Billy en zijn moeder haalde de 
krant met deze motivatie.

Onze 2e post was bij Austria Sport. De eigenaar stelt al jaren 
zijn terrein voor ons beschikbaar. Hier zijn we enorm blij 
mee. Met muziek, geregeld door NXP, werden de wandelaars 
onthaald. Alle Matchis deelnemers die deze dag gestart zijn 
hebben de finish gehaald. Niek Tettero liep voor de 12e keer 
de Vierdaagse voor Matchis en kon bij de wedren zijn 25e 
kruisje in ontvangst nemen. 

“Ieder mens heeft recht op genezing.” Dit jaar 
liep Ben voor de 12e keer de Vierdaagse voor 
Stichting Matchis en ieder jaar overtreft hij 
zichzelf weer. Vorig jaar liep hij in zijn eentje 
maar liefst €5300,- bij elkaar en dit jaar staat 
het enorme bedrag van maar liefst €6.857,77 
op zijn cheque.   

Voor patiënten met (bloed)kanker is geen 
‘bridge too far’: nooit opgeven en steeds 
uitzien naar nieuw perspectief en..... verder 
leven! 

Sponsorlopen voor Matchis betekent 
automatisch een extra levenskans aan allen 
die met de ziekte bloedkanker b.v. leukemie 
direct of indirect te maken hebben of nog 
zullen krijgen. In zijn omgeving heeft Tjeerd 
ervoor gezorgd dat iedereen bekend is met 
het stamceldonorschap. 

“Nog steeds sterven er elke dag patiënten 
met leukemie en andere ernstige 
bloedaandoeningen door gebrek aan 
stamceldonoren“. Mijn vrouw Annie 
heeft het geluk gehad dat zij haar eigen 
stamceltransplantatie kon ondergaan. 
Daardoor weet ik dat deze patiënten door 
een hel moeten. 

Ik loop de vierdaagse voor Matchis, omdat 
ik blij ben dat ik het kan en iedereen die het 
nodig heeft een kans krijgt om hun eigen 
dromen waar te maken

Na een moeizame zoektocht door Matchis 
naar een stamceldonor voor mij vond 
men eind 2014 twee navelstrengen die 
mijn redding bleken te zijn. Mij is toen ook 
duidelijk geworden dat stamceltransplantatie 
en stamceldonorschap niet algemeen bekend 
zijn als mogelijkheid om mensen met een 
vorm van bloedkanker de kans te geven te 
genezen en nog lang te kunnen genieten van 
het leven. Sjef zet zich het hele jaar in als 
vrijwilliger. Wij zijn 
enorm blij met zijn 
inzet. 

Alle lopers hebben hun eigen reden om voor Matchis te lopen:

Ben - €6.857,77 En Ben - €5.484,30 Tjeerd - €5.567,60

Billy - €2.034,65 Leo - €2.516,00 Antonie - €1.085,00 Sjef - €1.876,65

https://www.matchis.nl/actueel/ieder-mens-heeft-recht-op-genezing/


We hebben heel veel lieve reacties en een aantal tips van wandelaars 
ontvangen, waarvoor dank. De tips nemen we zeker mee.

Bij deze een reactie van een wandelaar waar we blij van worden en motiveert 
om door te gaan;

 Tips die we meenemen zijn:
• In het wandelboekje bij de locatie van de verzorgingsposten GPS  
 coördinaten vermelden 
• Dixie op de grote post in Bemmel voor onze wandelaars.
• Meer soorten fruit, minder snoep

Evaluatie

“Ik wil jullie heel erg bedanken voor alle goede zorgen. Het was 
mijn eerste keer lopen en vanaf dag 1 waren de blaren al aanwezig, 
maar ik was niet van plan te stoppen. De laatste dag had ik alleen 
vrij veel last van mijn scheen en bij de laatste post stortte ik dan 
ook mentaal (en ook wel een beetje fysiek) helemaal in. Dankzij de 
goede zorgen van iedereen op dat moment, heb ik de laatste 8.4km 
lachend, snel en soepel gelopen. Het deed nog wel pijn, maar zo 
veel minder dat ik het kon negeren. Ik heb het dus gehaald en was 
rond 17.00u binnen! 

Of ik volgend jaar mee doe, dat moet ik nog even bekijken. Ook 
omdat het niet heel soepel gaat met mijn scheen nu. Maar als ik ga 
lopen dan zeker voor Matchis! 

Iedereen die heeft geholpen: super bedankt!”



62 deelnemers vonden sponsors via dit 
platform aan.  Totaalbedrag €46.105,-Vijftien 
haalden > €1000,- aan sponsorgelden 
op. Waarvan Tjeerd en Ben met kop en 
schouders bovenaan stonden met een bedrag 
van > €5000,- een geweldige prestatie. 

oor het 1e jaar maken we gebruik van onze 
eigen actie site “Sterk voor Matchis”. Via dit 
platform melden zich 39 deelnemers aan. 
Twee vielen af omdat zij uitgeloot werden. 
Totaal bedrag van deze actie: €10.002,-  
Antonie stond aan de top met een bedrag van 
€1.035,-. Medisch studenten melden zich als 
team aan en stonden aan top met €1,331,-. 

Daarnaast zijn er 36 deelnemers die 
de bijdrage om deel te nemen hebben 
overgemaakt. Een gedeelte betaalde de 
minimale bijdrage om deel te kunnen nemen 
en een gedeelte heeft zich het vuur uit de 
sloffen gelopen om een fantastisch bedrag op 
te halen. Ben van Beuningen spant de kroon, 
gevolgd door Ronald, Marion, Jan en Lisette.
Het bedrag dat voor de Vierdaagse actie 
overgemaakt is: € 14.478,77

Vierdaagse Sponsorloop

Sterk voor Matchis Handmatige transacties

Opbrengst: €73.475,89

  

Nijmeegse Vierdaagse 2018 
leverde het volgende bedrag op: 

 

€73.475,89 
 

Namens team Matchis hartelijk dank! 
 


