2,1 km zwemmen voor het goede doel – draag jij ook je steentje bij?
Een aantal van jullie kennen mijn achtergrond wellicht al door de campagne ‘#Voor
Elkaar’ waarmee ik 1500 euro voor het Vicki Brown huis heb gewonnen. Voor de anderen
een korte samenvatting:
“Ik was 32 jaar oud. Net bevallen van mijn prachtige dochter Fleur en 7 weken later kreeg ik de diagnose Acute
Lymphatische Leukemie. Onze wereld stortte in elkaar. Daar zit je dan als kersverse moeder met een hummeltje
in je armen...ga ik dood? Overlevingskansen: 30-40% BAM! Vanaf het eerste moment heb ik besloten dat ik bij
de overlevers hoor. Fleur, mama gaat voor jou en papa vechten – HARD, HEEL HARD!”.
Inmiddels zijn we bijna 3 jaar verder. Still going strong! En sinds 4 maanden ben ik klaar met mijn behandeling.
Mijn ouders en schoonouders hebben het eerste jaar van mijn behandeling mantelzorg bij ons gepleegd. Zij
huurden een appartement bij ons om de hoek, om voor mij en Fleur te zorgen. Mijn vader kwam via de Rotary
Club in Den Bosch in contact met de organisator van het mooie evenement Swim to Fight Cancer. Een 2,1 km
lang parcours door en langs de prachtig gerestaureerde Vestingwerken in de Singelgracht en de Stadsdommel.
Via de strijd tegen het water proberen honderden zwemmers zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen voor
de strijd tegen kanker.
Sinds de eerste editie voel ik me met dit evenement verbonden. In 2014 schreef ik
het artikel: “Ik ga deze oorlog winnen!” (Brabants Dagblad). Twee jaar later schreef
ik wederom een artikel: “Onderschat nooit een kán-kerpatiënt” (Bossche Omroep).
Dat jaar heb ik het parcours al SUP-pend (met een stand-up paddle board) afgelegd.
Welliswaar met een hartslag van 160, maar ik heb de finish gehaald. Zwemmen
durfde ik toen nog niet i.v.m. mijn lage weerstand.
De afgelopen drie jaar zijn een behoorlijke strijd geweest. Zowel lichamelijk als mentaal. De onzekerheid, ga ik
dood? Afname van spierkracht, haarverlies, allergische reactie... Jonge cellen in mijn bloed – is het terug? De
controlemomenten, kapotte slijmvliezen, eten pureren... Ga ik Fleur op zien groeien? De vermoeidheid,
hartkloppingen, gewichtstoename, geheugenproblemen...
Hoe mooi is het om dit jaar zelf de fysieke strijd aan te gaan?! Samen met mijn
partner Adriaan Laméris die mijn rots in de branding is geweest. WIJ GAAN
ZWEMMEN! 2,1 km lang – 80 baantjes in een zwembad. Om aan te tonen dat ik
er nog ben. Maar vooral om geld op te halen voor onderzoek. Geld voor
fellowships - een persoonlijke beurs voor jonge, talentvolle artsen en
onderzoekers, waarvan we verwachten dat ze een belangrijke rol zullen gaan
spelen in het kankeronderzoek in Nederland. Door deze subsidie kunnen zij op
het hoogste niveau kennis en vaardigheden opdoen in de oncologie.
Sinds 1,5 jaar maak ik deel uit van de Bondgirls. Een groep jonge bijzondere vrouwen. Elke maand ontmoeten
wij elkaar voor thema-avonden. Bijeenkomsten met een lach en een traan. Daarom zwemmen wij ook voor de
Bondgirls en alle anderen die verbonden zijn aan het Vicki Brownhuis. Mocht iemand ons willen sponsoren –
dat kan! Ga naar https://denbosch.swimtofightcancer.nl/. Klik op deelnemers en deelnemersoverzicht. En zoek
naar Kirsten van Lierop of Adriaan Laméris. Of durf je de uitdaging aan en zwem je zelf mee?
Love Life – Fight Cancer!
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