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www.wusthof.com

Ons klassieke mes in het wit voor echte designliefh ebbers
Met de nieuwe spierwitte grepen stralen de 
WÜSTHOF Classic messen een buitengewone 
charme uit – inspirerend en betrouwbaar als 
vlijmscherp werktuig, maar ook puur en tijdloos 
als bijzondere aanvulling in elke moderne keuken.

ONTDEK DE NIEUWE ELEGANTIE

Elke snede slaagt. Elke dag. Het is jouw moment.



100% Natuurlijk   -   Parabenen vrij   -   Hypoallergeen

De Juhldal PSO Shampoo No 4 
helpt u snel van uw probleem af.

Eindelijk van mijn schilfers af!
Ik heb de afgelopen 15 jaar last gehad van een vreselijke 
hoofdhuidaandoening. Vol droge eczeem zoals schilfers 
en korstvorming. Het zat vast in mijn haar en viel als een 
sneeuwval. Ik had ook veel jeuk. Ik heb veel shampoos 
geprobeerd, ook die op recept, maar tot nu toe hielp niets!
Ná 4 wasbeurten van mijn haar met de PSO Shampoo No 4 
zie ik een duidelijke verbetering. Duizendmaal dank voor 
een fantastisch efficiënt product.

Michelle

Last van schilfertjes, een 
jeukende hoofdhuid of berg?

juhldal.com

Alleen dit weekend
bij JohnBeerens.com
gratis
PSO Speciallotion
(t.w.v. €19,90)*

Bestelcode:Juhldal

* Actie is geldig t/m 20 december 2020
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Het beste pakket tegen de laagste zorgpremie 

De zorgpremie gaat 
komend jaar rond de 
vijf euro per maand 

omhoog, heeft het kabinet 
rond Prinsjesdag berekend. 
Waarop moet u letten bij 
de keuze van de beste 
polis voor uw situatie? Een 
handleiding in vijf stappen.

Twee smaken
basisverzekering 
De dekking is bij alle basis-
verzekeringen gelijk, op één 
belangrijk punt na. Als con-
sument kunt u kiezen voor 
een restitutiepolis, waarbij 
u maximale vrijheid heeft bij 
het kiezen van uw zorgverle-
ner, of voor een zogenoemde 
naturapolis. De laatste polis 
is goedkoper, maar u kunt 
alleen terecht bij de zieken-
huizen en zorgverleners waar-
mee de verzekering een con-
tract heeft afgesloten. Gaat u 
voor niet-spoedeisende hulp 
naar een zorgaanbieder die 
niet onder de polis valt, dan 
krijgt u niet de volle 100 pro-
cent van de kosten vergoed. 
Volledige vergoeding geldt al-
leen bij een ziekenhuis waar-
mee de verzekeraar een con-
tract heeft afgesloten. Vooral 
als u in de regio woont, is het 
belangrijk dat u bij een ‘na-
turapolis’ vooraf goed checkt 
welke ziekenhuizen bij u in de 

buurt zijn gecontracteerd, zo-
dat u er zeker van bent dat u 
bij het ziekenhuis in of bij uw 
woonplaats terechtkunt. 

Hoger eigen risico?
Zorgverzekeringen hebben wet-
telijk een eigen risico van mini-
maal 385 euro. Dit bedrag kunt 
u vrijwillig verhogen, in ruil voor 
een lagere maandpremie. Het 
eigen risico geldt voor specia-
listische zorg uit de basisver-
zekering. Het bezoek aan de 
huisarts wordt volledig vergoed. 
Als u geen klachten hebt én een 
spaarpotje, kan het verhogen 
van het eigen risico interessant 
zijn. Het is echter wel belangrijk 

dat u voldoende geld achter de 
hand hebt om de onverwach-
te kosten te betalen bij een 
doorverwijzing. De kosten die 
u maakt vanuit uw aanvullen-
de verzekering, bijvoorbeeld de 
tandarts of fysio, gaan niet ten 
koste van het eigen risico. 

Collectief of niet?
Er zijn twee redenen om uw 
zorgverzekering af te sluiten 
via een collectieve verzeke-
ring: de premiekorting én de 
samenstelling van het aan-
vullende pakket. Qua premie 
is het verschil met individu-
eel afgesloten verzekeringen 
steeds kleiner. Het belang-

rijke voordeel zit ’m in de 
extra’s van het aanvullende 
pakket. Naast de collectie-
ve branche- en werkgevers-
verzekeringen zijn er ook 
collectieve polissen die u 
kunt afsluiten via patiënten-
organisaties bij chronische 
ziekten en/of ouderenorga-
nisaties. Deze maken afspra-
ken met de zorgverzekeraars 
over verzekerde maatwerk-
zorg via de extra verzekering. 
Denk aan extra fysiotherapie 
bij zwaar werk of – in deze 
coronatijd – aan leefstijlpro-
gramma’s en webinars over 
het in de gaten houden van 
de werk-privébalans.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Topic Media Agency B.V. Herengracht 440, 1017 BZ Amsterdam, www.topicmedia.nl, Tel. 020-241 9704 | Mediaconsultants: Roeslan Alami & Mees van der Weij | Redactie: Hans Pieters, Loft 238 Tekst & Media,
www.loft238.nl | Druk: Mediahuis Nederland Drukkerij | Artdirectie & Vormgeving: Rolian Reclame, rolianreclame@ziggo.nl | Wij produceren campagnes onder de noemer Topic. Deze campagne wordt ingestoken bij
De Telegraaf en online geplaatst op onze platformen. Daarnaast werken we samen met diverse partners die aansluiten bij de campagnes om zo relevant mogelijk te zijn. Wij geloven dat we
met relevante en inhoudelijke content consumenten kunnen informeren, inspireren en activeren.

  
Wel of geen extra 
verzekering? 
Het overgrote deel van de 
verzekerden kiest voor een 
aanvullend pakket. Bij de 
keuze is het belangrijk om 
de persoonlijke behoefte aan 
zorg voor 2021 in te schatten. 
Zo zitten de tandarts, fysio-
therapie en de meeste alter-
natieve geneeswijzen niet 
in het basispakket. Daarbij 
is het verstandig om uit te 
gaan van uw persoonlijke 
situatie. Het is een kwestie 
om het pakket te vinden dat 
past bij uw wensen. Bijvoor-
beeld de kosten van een bril, 
maar ook een aanvullende 
vergoeding bij een zwanger-
schap of bevalling. De kos-
ten voor een niet-medische 
bevalling zijn vrij hoog en 
betaal je zelf. Met de juiste 
een aanvullende verzekering 
wordt dit wel vergoed.  

Overstappen?
Automatisch geregeld! 
Voor de basisverzekering wordt 
iedereen geaccepteerd. Dat is 
wettelijk geregeld. Als u over-
stapt, zorgt uw nieuwe verze-
keraar dat de oude zorgverze-
kering wordt opgezegd. U hoeft 
hier zelf dus niets voor te doen.  

Op Zorgwijzer.nl/zorgpremie 
vindt u een overzicht van 
alle zorgpremies voor 2021. 

ZORGVERZEKERINGEN
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IN SAMENWERKING MET BUNDELZ

Een autoverzekering die je betaalt 
per kilometer 
Als je weinig rijdt, ben je 
evenveel kwijt aan je auto-
verzekering als een autobe-
zitter die jaarlijks de omtrek 
van de wereld op de teller 
heeft staan. Gelukkig is er 
Bundelz, de kilometerverze-
kering van OHRA. De eerste 
prepaid autoverzekering van 
Nederland, waarbij je alleen 
betaalt voor de kilometers 
die je aflegt.  

“We zijn zomer 2017 gestart 
met een pilot. We zijn gaan 
praten met mensen. ‘Wat 
vind je van je huidige auto-
verzekering en wat kunnen 
we verbeteren?’. Heel vaak 
was de reactie ‘het is niet 
logisch dat ik hetzelfde 
betaal als mijn buurman die 
de auto veel meer gebruikt,” 
vertelt Michael Salmagne, 
producteigenaar van Bun-
delz. “Vergelijk het met een 
abonnement voor mobiele 
telefonie. Als je weinig 
belt en weinig mobiele 
data verbruikt, sluit je een 
goedkoper abonnement af 
of kies je voor prepaid.” Hij 
vervolgt: “Of je veel of wei-
nig rijdt: de premie van een 
reguliere autoverzekering 
blijft hetzelfde. Daarom heb-
ben we Bundelz ontwikkeld, 
de autoverzekering voor als 
je weinig rijdt. Je betaalt al-
leen voor de kilometers die 
je rijdt. Staat je auto stil? 
Dan betaal je niet, maar ben 
je wél verzekerd. Zo kun je 
eenvoudig besparen op je 
autoverzekering.” 

Invloed op de kosten 
De Bundelz autoverzeke-
ring is halverwege 2018 op 
de markt gelanceerd en is 

succesvol. “We zijn dit jaar 
zo’n 600 procent gegroeid. 
En dat in een concurrerende 
markt, waarbij de autoverze-
kering een oversluitproduct 
is dat jaar op jaar automa-
tisch wordt verlengd.” 
De doelgroep bestaat uit 
enerzijds oudere mensen die 
hun auto vooral aanhouden 
voor korte ritten naar fami-
lie en het winkelcentrum en 
anderzijds jonge gezinnen 
met een tweede auto. De 
premie is afhankelijk van 
het aantal afgelegde kilo-
meters. “De prikkel die van 
deze verzekering uitgaat, is 
dat je veel meer grip houdt 
op je uitgaven. Mensen 
vinden het fijn dat ze zelf 
invloed hebben op de kosten 
die ze maken. Als je minder 
reist, ben je minder kwijt. 

Je betaalt voor een bundel 
(zie kader) en hebt verder 
geen kosten, al betaal je 
wel eenmalig € 35 aansl-
uitkosten. Dat is prettig als 
je op je budget wilt letten.” 
Er is een bijkomend voor-
deel: “De doelgroep rijdt 
met name korte ritjes en 
is zuinig op de eigen auto. 
Daardoor kunnen we scherp 
geprijsd blijven.”  

In de markt zetten 
Bundelz is ontwikkeld in 
het Innovatielab van Na-
tionale-Nederlanden. “We 
hebben de kans gekregen 

om ons idee te testen en in 
de markt te zetten. Al snel 
bleek dat er voldoende men-
sen waren die het product 
wilden afnemen. Het pro-
duct wordt via de website 

van OHRA, een onderdeel 
van Nationale-Nederlanden, 
aangeboden.” 
“Het is het product van de 
toekomst,” stelt Salmagne 
zelfverzekerd. “We maken 

Bundelz is een 
kilometerverzekering 
voor als je weinig rijdt.  

Rijd je weinig? 
Dan betaal je ook 
weinig. 

Rijd je weinig kilometers per 
jaar? Dan is Bundelz echt iets 
voor jou. Bij Bundelz betaal 
je namelijk per bundel van 
1.000 km, in plaats van per 
maand. Dus hoe minder je rijdt, 
hoe minder je betaalt! Het 
systeem werkt simpel, via een 
app die is verbonden met een 
kilometerteller in de auto. Deze 
houdt de gereden kilometers 
bij. En heb je de 1.000 km van je 
bundel gereden, dan ontvang je 
automatisch een nieuwe bundel 
van 1.000 km. Zo ben je altijd 
goed verzekerd.  

Ga je toch wat meer rijden?  
We geven bij Bundelz de 
garantie dat je nooit meer 
dan zeven bundels per 
verzekeringsjaar betaalt. 
Alle bundels die je dus ná je 
zevende bundel binnen één 
verzekeringsjaar verbruikt, zijn 
gratis. Een verzekeringsjaar 
begint te tellen vanaf de 
startdatum van je verzekering 
en eindigt een jaar later. 
Daarna begint het volgende 
verzekeringsjaar. Enzovoorts.   

Ontdek de besparing op jouw autoverzekering 
Rijd je minder dan 7.500 km per jaar met jouw auto? Dan is de kans groot dat je met Bundelz fors bespaart op jouw autoverzekering. 
Je betaalt alleen bij gebruik. Niet als de auto stilstaat. Nieuwsgierig? Bereken jouw persoonlijke voordeel op www.bundelz.nl. 

gebruik van mobiele tech-
nologie om te zien hoeveel 
kilometers iemand rijdt.” De 
gereden kilometers worden 
bijgehouden en met behulp 
van de Bundelz-app op je 
smartphone aan Bundelz 
doorgegeven. “Uiteraard heb 
je ook zelf inzicht in het 
aantal gereden kilometers.” 
De kilometerteller voor in de 
auto wordt aangesloten via 
de OBD II-poort van de auto. 
“Als je het te lastig vindt 
om de kilometerteller zelf in 
je auto te plaatsen, dan kun 
je terecht bij onze partner 
KwikFit.” 



IN SAMENWERKING MET VGZ
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Toe aan ontspanning? 
Download de GRATIS 
VGZ Mindfulness 

coach app.
Ook als je niet bij ons 

verzekerd bent!

Samen brengen we de zorg vooruit
Goede zorg is onmisbaar, zeker nu. Daarom werkt VGZ al jaren samen met artsen en
andere zorgverleners aan betere zorg tegen lagere kosten. Zodat jij kunt kiezen voor
een uitstekende zorgverzekering met een zeer scherpe premie. En het mooie is: hoe
meer mensen zich bij ons verzekeren, hoe meer we samen kunnen bereiken. Waardoor
onze kinderen en kleinkinderen later ook zeker zijn van de beste, betaalbare zorg. Een
geruststellende gedachte.

En we doen natuurlijk meer. Heb je nu zorg nodig? Dan kijken we waar je sneller
geholpen kunt worden. Ook goed om te weten, declaraties betalen we razendsnel 
uit. Daarbij maakt de VGZ Zorg app het heel makkelijk om overzicht te houden op je 
zorgverzekering. Kortom, we zijn er voor jou als het nodig is.

Basisverzekering
vanaf

120,90

  Altijd een pakket dat bij je past
  Iedereen is welkom
  Je declaraties razendsnel uitbetaald
  Samen kijken waar je sneller geholpen kunt worden
  We werken samen met zorgverleners aan het vernieuwen van de zorg 



6 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL

GOEDE NACHTRUST

Waarom een goede nachtrust van 
levensbelang is
Wie te kort slaapt, 

loopt op de lange-
re termijn grote 

gezondheidsrisico’s. Een 
goede nachtrust is dus van 
levensbelang. En, helaas, 
voor steeds meer mensen 
een probleem.

Iedereen slaapt wel eens 
slecht, maar steeds meer 
mensen slapen elke nacht 
slecht. Een opeenstapeling van 
rusteloze nachten hakt er ste-
vig in, en dat gaat verder dan 
een versuft gevoel. “Ongeveer 
13 procent van de slapelozen 
ontwikkelt binnen een jaar ook 
een depressie,” zegt Eus van 
Someren, een van de meest 
vooraanstaande slaapdeskun-
digen van Nederland. Dat gaat 
dan om een groot aantal men-
sen: uit een enquête van het 
CBS bleek vorig jaar dat bijna 
een kwart van de Nederlanders 
van 25 jaar en ouder kampt 
met slaapproblemen.

Alarmerend
Specialisten van het UMC 
Utrecht grepen de CBS-cijfers 
aan voor een alarmerend pers-
bericht met een veelzeggende 
conclusie: ‘Slapen is minstens 
zo belangrijk als eten’. Dat lijkt 
niet overdreven, want aan een 
chronische slechte nachtrust 
kleven, naast depressiviteit, 
talrijke gezondheidsrisico’s. 
Er is een grotere kans op obe-
sitas omdat slecht slapen de 
stofwisseling vertraagt. Daar-
naast is er een extra productie 
van hormonen die aanzetten 

tot (meer) eten. Ook het im-
muunsysteem lijdt onder een 
gebrek aan slaap. Voldoende 
slaap maakt het lichaam 
weerbaarder. Het helpt je niet 
alleen sneller te herstellen 
van een verkoudheidje, maar 
verkleint ook het risico om ziek 
te worden. 
De meest directe gevolgen 
van een doorwaakte nacht 
kent iedereen: je bent overdag 
minder scherp en minder alert. 
Ook daar is onderzoek naar ge-
daan. Wat blijkt: na één nacht 
met anderhalf uur te weinig 

slaap, loopt de alertheid met 
32 procent terug. Wie goed 
slaapt, is scherper en heeft 
meer energie. De slechte sla-
per maakt meer fouten op zijn 
werk en heeft, als klap op de 
vuurpijl, een verhoogde kans 
op de ziekte van Alzheimer.  

Slaapdruk
Juist in de wintermaanden, 
diep weggedoken onder een 
comfortabel dekbed, zou je 
mogen hopen op een pro-
bleemloze nachtrust. Maar 
dat kan tegenvallen. De reden: 
een overmatige blootstelling 
aan kunstlicht. Ons lichaam 
maakt elke dag melatonine 
aan die de slaapdruk ver-
hoogt. Dat gebeurt bij het 
intreden van de duisternis. 
Met de lampen in ons huis 
misleiden we ons lichaam 
en blijven we nog iets langer 

energiek. Daar is niets mis 
mee, maar als we ons in de 
late uurtjes ook nog blootstel-
len aan het kunstlicht van te-
levisie- en computerschermen 
en mobiele telefoons raakt 
onze melatonineproductie 
van slag. Dan wordt inslapen 
ineens een stuk moeilijker en 
is de slaap onrustig. Beter is 
het om al een uur voor het 
slapengaan niet meer op het 
scherm van de telefoon te 
kijken, een paar lichten te 
dimmen en misschien nog 
een klein wandelingetje te 
maken. Voldoende lichaams-
beweging draagt sowieso bij 
aan een betere nachtrust, net 
als gezonde voeding. Vermijd 
zoveel mogelijk voedsel dat 
rijk is aan vet en suiker. Met 
meer vezels, minder verzadigd 
vet en minder suiker vergroot 
je de kans op een gezonde, 
ononderbroken nachtrust.    

IN SAMENWERKING MET COMBRAY

Bijna een op de vier 
Nederlanders van 25 
jaar en ouder kampt 
met slaapproblemen.

Wie voldoende slaapt, ziet er 

aantrekkelijker uit. Geen op-

gezwollen ogen, geen donkere 

wallen. Bovendien zorgt een 

goede nachtrust ervoor dat je 

lichaam minder cortisol aan-

maakt, een stresshormoon dat 

een negatieve invloed heeft op 

de conditie van je huid.  

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Verwen jezelf met Combray gezichtsverzorging 
De luxe gezichtsverzorgingsproducten van Combray zijn 
het perfecte cadeau voor de feestdagen. De gezichtsverzor-
gingsproducten van Combray houden de huid jong en gezond 
en verbeteren het zelfherstellende vermogen van de huid. 

Combray is een revolutionaire 
huidverzorging met Oxofuller-
am, een uniek en gepatenteerd 
antioxidant. Het verzorgt en be-
schermt de huid tegen invloe-
den van buitenaf en herstelt de 
vochtbalans. De exclusieve ver-
zorgingsproducten van Combray 
zijn een perfect geschenk om je-
zelf of een naaste te verwennen 
en deze feestdagen extra memo-
rabel te maken.

Heelt en kalmeert de huid
Het unieke van Combray is dat 

de huidverzorging uit slechts 
twee ingrediënten bestaat, 
Oxofulleram en de hoogste kwa-
liteit cosmetische oliën, met een 
helende en kalmerende werking. 
De combinatie is ontworpen om 
de eigen beschermingsmetho-
den van de huid na te bootsen 
en aan te vullen.

Zon, wind en kou
De gezichtsverzorgingsproduc-
ten van Combray zijn geschikt 
voor ieder huidtype. Met de ge-
zichtsverzorgingsproducten van 

Combray herstel je de vocht-
balans van je huid na overma-
tige blootstelling aan de zon, 

>> Met de kortingscode XMS2020 krijg je 25% korting bij een bestelling boven de € 50. De actie is geldig tot
en met 2 januari 2021. combray-skincare.com

wind en kou. De olie kalmeert 
de gestreste huid. Combray 
werkt anti-aging, hydrateert en 

vermindert de irritatie bij huid-
problemen zoals rosacea en ec-
zeem.

Krachtig 
antioxidant

Het hoofdingrediënt van 

Combray, Oxofulleram, is een 

extreem krachtig antioxidant, 

met een drie keer zo sterke 

werking als normale antioxi-

danten. Hierdoor herstelt de 

huid beter en sneller. 

Verwen jezelf met de huidverzorgingsproducten van Combray

>>
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JOARZ is de bedpartner waar je altijd van droomde  
De succesvolste 
ondernemersverhalen zijn 
vaak geboren vanuit een 
persoonlijke drive. Zo ook bij 
Jorien Huigen. De 29-jarige 
Amsterdamse is de oprichter 
van het snelgroeiende 
beddengoedmerk JOARZ. 
Haar missie is beddengoed 
gemaakt van een geweldige 
hoogkwalitatieve stof tegen 
een schappelijke prijs. “Ik 
vind dat hoogwaardige 
kwaliteit toegankelijk 
moet zijn voor een breder 
publiek,” vertelt ze.  

Waarom een onderneming 
beginnen in beddengoed? 
Het is een vraag die Jorien 
Huigen vaak wordt gesteld. 
Haar antwoord bestaat uit 
twee delen: onvrede en een 
aantal nachten puur geluk op 
een New Yorkse hotelkamer.  

Egyptisch katoen 
“Toen ik op mijn achttiende 
op mezelf ging wonen vond 
ik het altijd maar een in-
gewikkeld karwei om bed-
dengoed te kopen. Destijds 
ging ik dan bijvoorbeeld naar 
V&D, waar ik werd overladen 
door beddengoed in allerlei 
soorten, kleuren en maten. Ik 
had geen idee wat ik moest 
kiezen.” De kwaliteit van de 
lakens en overtrekken stelde 
telkens weer teleur. “Een-
maal thuisgekomen met mijn 
nieuwe setje beddengoed 
viel het gevoel van de stof 
mij vaak enorm tegen, met 
als gevolg dat ik me er elke 
nacht aan irriteerde.” 

“Nadat ik een aantal nach-
ten in een hotel in New York 
onder fantastisch bedden-
goed had geslapen wilde ik 
niks anders meer.” Ze ging 
op zoek en kwam erachter 
dat de stof was gemaakt van 
Egyptisch katoen. Een hele 
exclusieve katoensoort met 
een hoog prijskaartje. “He-
laas was dat voor mij niet 
betaalbaar. Er leek ook niks 
vergelijkbaars te vinden voor 
een normale prijs.”   

Stoffenwinkel 
Jorien Huigen besloot dat 
het ook anders moest kun-
nen en maakte er een missie 
van om beddengoed gemaakt 
van een geweldige stof te-
gen een schappelijke prijs te 
ontwikkelen. “Na een jaar op 
Bali, van waaruit ik werkte 
als freelancer, ben ik bij te-
rugkomst in Nederland – eind 

Kiezen voor het 
gevoel waar je 
naar hunkert
 
Alle beddengoed- 
producten van JOARZ 
zijn gemaakt van 100% 
langvezelig katoen. De 
weeftechniek bepaalt 
het uiteindelijke gevoel 
van de stof. Bij JOARZ 
kun je kiezen uit 
percaal-geweven katoen 
en satijn-geweven 
katoen. 

Katoen-percale 
beddengoed 
De hoogwaardig percale 
geweven producten 
van JOARZ voelen 
knisperend, luchtig 
en fris aan. Deze stof 
is uitermate geschikt 
voor warme slapers en 
warme zomeravonden.  
 
Katoen-satijn 
beddengoed 
Satijn geweven katoen 
van JOARZ voelt 
extreem zacht en soepel 
aan. Deze stof heeft 
een lichte glans die 
verdwijnt na een aantal 
wasbeurten.  

IN SAMENWERKING MET JOARZ.

>> De collectie van JOARZ is beschikbaar via www.joarz.com. 

snel kwam ze tot het inzicht 
dat Pakistan om meerdere 
redenen niet het juiste land 
was voor de productie, onder 
meer vanwege de arbeids-
omstandigheden. “Het lag 
niet in lijn met wat ik wilde 
uitdragen met JOARZ.” De 
productie verplaatsen naar 
een nieuwe fabriek gaat 
gepaard met veel voorberei-
ding. “Veranderen is span-
nend, maar in mijn ogen 
nodig en de moeite waard en 
dus ging ik op zoek naar een 
nieuw productieland. Na vele 
gesprekken en onderhande-
lingen zijn we een samenwer-
king aangegaan met een zeer 
professionele en ambachte-
lijke fabriek in Portugal.” De 
afwerking van de producten 
is volgens de hoogste kwa-
liteitsstandaard. “We willen 
dat je je met ons beddengoed 
in de luxe van een vijfsterren-
hotel waant.” 

Sociaal verantwoord 
Naast betaalbare kwaliteit 
zijn duurzaamheid en goe-
de werkomstandigheden de 
andere pijlers van JOARZ. 

2016 – met veel enthousias-
me een eigen onderneming 
in beddengoed gestart. Ik ben 
JOARZ begonnen omdat ik het 
maximale uit mezelf wil ha-
len. Daarbij heb ik mij laten 
inspireren door het verhaal 
van mijn oma. Zij heeft vanaf 
haar 26ste tot haar 70ste 
levensjaar een stoffenwinkel 
gehad, die zij zelfstandig run-
de. Een eigen beddengoedlijn 
opzetten voelt als een eerbe-
toon aan haar, wat me extra 
motiveert.” 

Betaalbare luxe 
Hoge kwaliteit beddengoed 
moet toegankelijk zijn voor 
een breed publiek, is het 
uitgangspunt van Joriens 
missie . “Ik vind betaalbare 
kwaliteit en aandacht voor 
goede materialen belangrijk. 
Van betaalbare luxe word 
ik zelf ook gelukkig. Ik gun 
anderen dezelfde droom van 
fantastisch beddengoed.” Ze 
kwam er al snel achter dat 
de stof van het beddengoed 
in het Amerikaanse hotel 
gemaakt was van Egyptisch 
katoen; een zeer exclusieve 

katoensoort met een hoog 
prijskaartje. Het verbaasde 
haar dat beddengoed van 
deze kwaliteit niet te vinden 
was voor een toegankelijke 
prijs. Het werd de missie 
waarop ze haar bedrijf JOARZ 
grondvestte. “Ik vind dat 
normale mens zoals jij en ik 
hoogwaardig beddengoed 
moeten kunnen kopen voor 
een betaalbare prijs.’’ Om 
dit te verwezenlijken volgde 
een diepgravend onderzoek. 
“Egyptisch katoen typeert 
zich qua vezel en zachtheid. 
Daarnaast is er een technisch 
verhaal over het spinnen en 
weven. Maar het blijkt dat er 
meer katoensoorten zijn – die 
wél betaalbaar zijn – met een 
identieke vezel, waarvan je 
nagenoeg dezelfde stof kunt 
maken.”  

Ambachtelijk geproduceerd 
Het beddengoed van JOARZ 
is geweven als Egyptisch 
katoen, maar dan gemaakt 
van een beter betaalbare 
katoensoort. In eerste instan-
tie produceerde JOARZ het 
beddengoed in Pakistan. Al 

Alle JOARZ-producten zijn voorzien van het OEKO-TEX® certificaat, waaruit blijkt dat de producten 100% vrij zijn van schadelijke chemicaliën. 

“We willen hoge kwaliteit 
toegankelijk maken voor 
zowel de eindgebruiker als de 
mensen die onze producten 
produceren. Naast een hoge 
kwaliteitsstandaard van de 
producten, staan ook het 
werkplezier en welzijn van de 
fabrieksmedewerkers hoog in 
het vaandel. Alle werknemers 
zijn gegarandeerd van een 
schone en veilige werkplek. 
Zij werken maximaal acht uur 
per dag en krijgen een eerlijk 
salaris.” 



Stichting Internationale Kinderhulp  |  Korteling 1  |  1679 VH  Midwoud  |  06 1673 8896 
info@internationalekinderhulp.nl  |  www.internationalekinderhulp.nl

Abel, 10 jaar

“Ricardo kwam op 
jonge leeftijd terecht 
in ons kinderdorp in 
Mexico. Inmiddels is 
hij afgestudeerd als 
tandarts. Zijn wens is 
nu om, op zijn beurt, 
de kinderen in het 
project te steunen.” 

U kunt deze kinderen helpen door automatische incasso donateur te worden voor een paar euro 
per maand. U kunt op elk moment terugboeken of stoppen. Ook kunt u ze in uw nalatenschap 
betrekken. Een donatie overmaken kan op NL67 ABNA 0516 7827 62.

Meld u aan op www.internationalekinderhulp.nl of mail info@internationalekinderhulp.nl.

El 

Stichting Internationale Kinderhulp (IKN) zorgt er al meer dan 26 jaar voor dat verlaten 
kinderen en weeskinderen kunnen opgroeien in een liefdevol warm gezin. IKN doet dit in 
12 landen wereldwijd. De kinderen groeien op in een gezin en krijgen de opvoeding, zorg 
en liefde die ze verdienen. Ook zorgt IKN ervoor dat de kinderen een veilig en gezond leven 
hebben. Ze krijgen een goede opleiding en leren een vak. Inmiddels heeft IKN al duizenden 
kinderen op deze manier geholpen.

Uw gift maakt hét verschil
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GOEDE DOELEN

Goede doelen lopen inkomsten mis 
door corona 
Nederland is een land 

met veel gulle ge-
vers en evenzoveel 

vrijwilligers. Een land van 
solidariteit. De goededoelen-
sector levert een belangrijke 
bijdrage aan de samenleving, 
maar heeft het moeilijk door 
het niet doorgaan van talloze 
evenementen en collectes. 
Daarom is het juist nu be-
langrijk om goede doelen te 
steunen. 

Dit jaar géén Alpe d’HuZes 
voor kankeronderzoek. En 
géén Dam tot Damloop, die 
voor veel goede doelen een 
belangrijke sponsorloop is. En 
géén Amsterdam City Swim. 
De lijst met afgelaste goede-
doelenevenementen is lang. 
En ook de landelijke en ge-
meentelijke collectes zijn voor 
een aantal goede doelen dit 
voorjaar noodgedwongen niet 
doorgegaan. Het betekent 
qua inkomsten, maar ook qua 
zichtbaarheid bij het grote 
publiek, een flinke aderlating.  

Dalende inkomsten door 
corona 
Ruim 62% van de organisaties 
geeft aan dat hun inkomen 
over de eerste drie kwarta-
len is gedaald. Ruim de helft 
(52%) verwacht dat de inkom-
sten de komende periode nog 
verder zullen dalen. In totaal 
is sprake van 81 miljoen euro 
verlies. Met name particuliere 
donaties, uit eenmalige giften 
en vanuit evenementen, zijn 
fors lager. Vaste donateurs 
blijven hun organisaties juist 
veelal trouw (bron: Onderzoek 
naar impact van Covid-19 op 

de goededoelensector door 
Radboud Universiteit en CBF, 
oktober 2020). 

Gelukkig is de betrokkenheid 
van mensen bij het werk van 
goede doelen groot. Neder-
land is een land van samen 
de schouders eronder zetten, 
een land van verwevenheid. 
Dat zorgt ervoor dat vas-
te donateurs trouw zijn en 
blijven aan de organisaties 
die ze steunen, ook in deze 
coronatijd. Nederland heeft 
een rijke traditie qua ‘goed-
doen’ Het zit diepgeworteld in 
het DNA van de Nederlandse 
samenleving. Ongelofelijk veel 
mensen willen bijdragen aan 
een doel dat ze aan het hart 
gaat. Als vrijwilliger, maar 

vaak ook door zelf actief een 
actie op te zetten en te gaan 
hardlopen, wandelen, fietsen 
of zwemmen om geld op te 
halen. 

Mooiere, betere plek 
Het persoonlijke contact met 
de donateurs is cruciaal. 
Goede doelen moeten hun be-
staansreden kunnen uitdragen 
in een een-op-een-gesprek 
of donateursevent. Heel vaak 
is er een persoonlijk verhaal 
verbonden aan een individu-
ele sponsoractie en waarom 
iemand zes keer een berg op 
fietst of op een andere manier 
geld inzamelt. Het is een 
mooie manier om te vertellen 
en uit te leggen waarom de 
missie van het goede doel 

zo belangrijk is. Omdat de 
evenementen en veel collectes 
stilliggen, is het voor goede 
doelen moeilijker om uit te 
leggen waarom hun missie zo 
belangrijk is. “Ieder goed doel 
heeft zijn eigen droom, zijn 
eigen manier waarop het bij-
draagt aan een betere wereld. 
Als je een goed doel steunt, 
maak je mede mogelijk dat die 
droom dichterbij komt,” aldus 
CBF-directeur Harmienke Kloe-
ze. “Dat is de kracht en waar-
de van filantropie. Het maakt 
de samenleving en de wereld 
mooier, een betere plek.” 

Idealen laten voortleven 
Nalatenschappen zijn belang-
rijk voor goede doelen. Het 
bijzondere is dat iemand toch 

nog op een positieve manier 
een stempel kan drukken op 
wat er na zijn of haar dood 
gebeurt. Wanneer het om een 
groot bedrag gaat, is het vaak 
mogelijk om samen met het 
goede doel te overleggen op 
welke manier en het geld zal 
worden aangewend. Het geld 
uit de nalatenschap is volle-
dig vrijgesteld van schenk- en 
erfbelasting, dus kan door 
het goede doel voor de volle 
honderd procent worden inge-
zet voor hun missie. Door een 
organisatie in het testament 
op te nemen, kun je je idealen 
laten voortleven. 

Nalaten 
Steeds vaker schenken mensen 

(een deel van) hun nalatenschap 

aan een goed doel. Op de 

website van Goede Doelen 

Nederland is op een rijtje gezet 

wat de mogelijkheden en keuzes 

zijn: www.goededoelen.nl/

nalaten

Zware tijd 

Bijna twee op de drie goede 

doelenorganisaties heeft 

minder inkomsten over de 

eerste drie kwartalen. 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

>>
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IN SAMENWERKING MET MAKE-A-WISH EN DANEROLLES

Handen ineen voor de allerliefste wens 
van ernstig ziek kind

Het blikje met 
de ‘plof!’

“Bij de consument staat Da-

nerolles bekend als ‘dat blikje 

met de plof!’. Als je het blikje 

opent, springt het blik als het 

ware vanzelf open en krijg je 

het kenmerkende plofgeluid van 

het deeg dat naar buiten wil,” 

vertelt Decuypere. “De symboliek 

daarachter is dat het openen van 

het Danerollesblik een momentje 

van geluk is. Danerolles staat 

voor kleine liefdevolle momen-

ten. Op het moment dat het blik 

openspringt, begint het feest. 

Met de nieuwe ‘Plof!’-campagne 

probeert Danerolles dat gevoel te 

symboliseren.”

Make-A-Wish Nederland en Danerolles

Danerolles, vooral bekend 
van de croissantjes uit de 
oven op de zondagochtend, 
gaat Make-A-Wish steunen 
bij het vervullen van de 
allerliefste wens van ernstig 
zieke kinderen. Make-A-Wish 
is meer nog dan andere 
goede doelen afhankelijk 
van individuele acties en 
sponsorevenementen voor 
haar inkomsten. Als eerste 
wens realiseert Danerolles de 
wens van de zesjarige Norah.

Elk jaar krijgen rond de 1.200 
kinderen tussen drie en 
achttien jaar oud de diag-
nose van een levensbedrei-
gende ziekte. “Dat betekent 
dat drie gezinnen per dag 
horen dat hun kind levens-
bedreigend ziek is. Dat gaat 
om kinderen met een onco-
logische medische achter-
grond, maar ook kinderen 
met een ernstige stofwisse-
lings- of spierziekte,” vertelt 
de Algemeen Directeur van 
Make-A-Wish, Hanneke Ver-
burg. Doelstelling van Make-
A-Wish is om de allerliefste 
wens van deze groep kin-
deren in vervulling te laten 
gaan. Tachtig procent hiervan 
wordt aangemeld door artsen, 
verpleegkundigen en pedago-
gisch medewerkers van zie-
kenhuizen. “Kinderen hebben 
kracht en positiviteit nodig, 
want hun leven is meer dan 
ziek zijn alleen,” vertelt Ver-
burg. 

Adopteren van een wens
In het gebroken boekjaar van 
september 2018 tot eind augus-
tus 2019 werden 700 wensen, 
een onvergetelijke Wish Journey, 
vervuld. Door corona is de teller 
voor het boekjaar 2020, dat op 
31 augustus afgesloten werd, op 
375 wensen blijven steken. Bijna 
de helft minder. “Vooral de wen-
sen in het buitenland, zoals het 
ontmoeten van hun idool of een 
bezoek aan Disneyland, liggen 
tot de dag van vandaag stil.” 
De omzetderving door corona is 
meer dan twintig procent. “De 
Dam tot Damloop bracht vorig 
jaar € 100.000 op. En zo zijn er 
legio voorbeelden, zoals de Ma-
rathon Rotterdam, de Vierdaagse 
van Nijmegen en evenementen 
die we zelf organiseren.”

Handen ineengeslagen
Danerolles en Make-A-Wish 
hebben de handen ineenge-
slagen om samen de wensen 
van de ernstig zieke kinderen 
te vervullen. “Het is een begin 
van een langdurige samen-
werking,” vertelt Danerolles 
ceo Piet Decuypere. “Dit is een 
project dat we doen om iets 
aan de maatschappij terug te 
geven, met name aan die kin-
deren die het zo hard nodig 
hebben.” Een bijkomend voor-
deel is dat Make-A-Wish een 
internationale organisatie is. 
“Danerolles zit in meerdere 
landen. Oók in die landen kun-
nen we samen optrekken. We 
beginnen met het adopteren 
van de wensen, onder meer 

Norah wil 
trouwen met 
haar vader

Danerolles adopteert een aantal 

Wish Journeys. Als eerste de 

wens van de zesjarige Norah, die 

lijdt aan een metabole ziekte, 

om met haar vader te trouwen. 

‘Omdat hij zo lief is’. “Heel veel 

kinderen hebben die wens,” 

vertelt Hanneke Verburg. “Trou-

wen is voor hen een fantasie en 

een droom. Ze hebben nog geen 

huwelijkskandidaat voorhanden, 

maar wél hun ouders om wie ze 

heel veel geven.”
In de ranglijst van goede doelen 
staat Make-A-Wish op positie 39. 
Qua waardering staat de organi-
satie op nummer 16 
(Bron: Hendrik Beerda Brand 
Consultancy BV).

kleine twist’, hetzelfde. Net als 
de doelgroep,” constateert De-
cuypere. “Gezinnen met jonge 
kinderen vormen onze grootste 
doelgroep. We willen gezinnen 
op zondagochtend dat kleine 
momentje van geluk geven. 
Make-A-Wish probeert mo-
menten van geluk te creëren, 
waarbij het gezin en het ern-
stig zieke kind uit de realiteit 
worden getrokken om samen 
momenten van onbezorgdheid 
en geluk te beleven. Daarin 
hebben we elkaar gevonden. 
Het is mooi om gezinnen met 
een levensbedreigend ziek 
kind te steunen en een hart 
onder de riem te steken.” 
“We denken gezamenlijk na 
hoe we elkaar kunnen verster-
ken,” vervolgt Decuypere. “De 
verhalen ontroeren iedere keer 
opnieuw. Voor deze kinderen 
is het een manier om even 
te ontsnappen en momenten 
van geluk te beleven met de 
ouders en broertjes en zusjes. 
Dat is waarom Danerolles daar 
graag een rol in speelt.” Zijn 
ambitie is met een van de gro-
te retailers in Nederland in de 
toekomst een grote kerstactie 
op te zetten voor Make-A-Wish.

door het meefinancieren,” ver-
telt hij. “De coronapandemie 
maakt het moeilijk om collec-

tegeld op te halen en ook de 
uitvoering van de wensen is 
in deze tijd extra moeilijk en 
duurder. Onze inzet is om zo’n 
individuele wens toch mogelijk 
te maken.”

Een moment van geluk
Make-A-Wish krijgt geen sub-
sidie, aldus Verburg. “Parti-
culiere donateurs zijn een 
belangrijke maar grillige in-
komstenstroom. Daarom kijken 
we ook naar andere manieren 
om inkomsten te genereren. 
De zakelijke markt zorgt voor 
meer diversiteit in fondsen-
werving.” Veel organisaties 
zijn op zoek naar zingeving, 
constateert ze. “Met de manier 
waarop Make-A-Wish is geor-
ganiseerd, kunnen ze daar op 
meerdere manieren invulling 
aan geven.”
“Als mensen met ons in aan-
raking komen via een bedrijf 
of product, zijn we daar mee 
geholpen. Danerolles geeft 
ons toegang tot een breder 
publiek, helpt ons met onze 
naamsbekendheid. Het mooie 
van Danerolles is dat hun mis-
sie ‘gelukkige momenten in 
een gezin te creëren’, bijvoor-
beeld op de zondagochtend, 
aansluit bij de doelstelling van 
Make-A-Wish,” verklaart Ver-
burg.

Gezinnen met jonge 
kinderen
“De missies van Make-A-Wish 
en Danerolles zijn, ‘met een 

>> Het leven van een ziek kind mag niet gaan over ziekzijn alleen. Help Make-A-Wish de liefste wens vervullen van alle kinderen
met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Doe mee en doneer op makeawishcometrue.nl



>>

Wilt u ook een bijdrage leveren aan ons zinvolle 
werk en de Zonnebloem bijvoorbeeld opnemen 
in uw testament? We informeren u graag over 
de mogelijkheden. Neem voor meer informatie 
over schenken en nalaten, het aanvragen van 
een brochure of het Persoonlijk Wensenboek, 
contact op met Margot Kiezenberg via 
specialedonaties@zonnebloem.nl.

Met de Zonnebloem 
kan er zoveel meer

Voor ruim 1,3 miljoen mensen met een 
lichamelijke beperking zijn alledaagse 
dingen zoals werken, sporten en uit-
gaan niet altijd vanzelfsprekend. Zeker 
in deze coronatijd ligt sociaal isolement 
op de loer. Het Zonnebloemwerk is nu 
belangrijker dan ooit.

Onze vrijwilligers brengen aandacht en 
gezelligheid bij mensen thuis en organiseren 
activiteiten om het sociaal isolement te 
verminderen. Hierdoor kunnen mensen met  
een fysieke beperking onder de mensen komen, 
leuke dingen doen en genieten van het leven. 

Daarnaast werken we aan een betere 
toegankelijkheid van vrijetijdslocaties en 
bieden we flexibel en betaalbaar aangepast 
vervoer voor mensen die afhankelijk zijn van 
een rolstoel of scootmobiel.

De Zonnebloem blijft vernieuwen.  
We ontwikkelen diensten die passen bij de 
wensen van vandaag. Zoals beeldbellen, 
waardoor mensen met een lichamelijke 
beperking vanuit hun eigen huis in verbinding 
kunnen blijven met familie, vrienden en de 
vrijwilliger van de Zonnebloem.
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Goed doen én belastingvoordeel pakken 

Een goed doel steunen 
doet u vanuit uw hart. 
Wat de meeste mensen 

niet weten, is dat uw gift een 
aftrekpost kan opleveren bij 
je belastingaangifte. Dat wil 
zeggen, als u de regels volgt 
en het goede doel voor een 
langere periode financieel 
omarmt. 

Een bedrag dat u nalaat aan 
een goed doel is vrijgesteld 
van successierecht. Voor 
giften gelden extra voorwaar-
den om aftrekbaar te zijn 
voor de inkomstenbelasting. 

De vraag of een gift aan een 
goed doel aftrekbaar is voor 
de inkomstenbelasting hangt 
in de eerste plaats af van de 
ANBI-status.  

ANBI-status 
Alleen kerkelijke, levensbe-
schouwelijke, charitatieve, 
culturele, wetenschappelijke 
of algemeen nut beogende 
instellingen komen in aan-
merking voor een ANBI-sta-
tus. Een door de Belasting-
dienst erkende ANBI mag 
geen winstoogmerk hebben. 
De gemaakte kosten moeten 
in redelijke verhouding te 
staan tot de bestedingen ten 
behoeve van de maatschap-
pelijke doelen die worden 
nagestreefd. 

‘Gewone gift’:
beperkt aftrekbaar 
De Belastingdienst beoordeelt 
een eenmalige gift als een 

‘gewone gift’. Deze is slechts 
beperkt aftrekbaar. Voor een 
gewone gift en een gift die u 
wel jaarlijks doet, maar niet in 
een overeenkomst hebt vast-
gelegd, gelden een drempel 
én een maximum. De drempel 
is 1% van het drempelinko-
men en het maximum 10% 
hiervan. Het drempelinkomen 
wordt bepaald door het be-
lastbaar inkomen (zie verder: 
Belastingdienst.nl).   

Periodieke giften: volledig 
aftrekbaar 
Periodieke giften mag u 
helemaal aftrekken. Uw gift 

3 VRAGEN AAN

Omroep MAX is al vijftien 
jaar een vaste waarde in ons 
omroepbestel. De omroep 
voerde het afgelopen jaar 
campagne onder de naam 
MAX is er.  

Wat willen jullie zeggen 
met de slogan ‘MAX is er’? 
“Wij zijn er voor onze 
achterban. We realiseren 
ons dat er, nu meer dan ooit, 
behoefte is aan steun en 
afleiding. Daarom brengen 
wij betrouwbare informatie 
en tal van programma’s 
met een positief karakter. 
Ook via onze omroepportal 
MAXVandaag.nl en 
online ontmoetingsplek 
MAXMeetingPoint.nl staan 
wij klaar en kan er op ons 
gerekend worden, oftewel: 
MAX is er.” 

Wat kunnen we zoal 
verwachten bij MAX in de 
decembermaand?  
“Nu veel mensen 

waarschijnlijk niet de 
feestdagen kunnen vieren 
op de manier zoals ze graag 
zouden willen, bieden we 
hun graag een alternatief. 
Onder meer met de 
mooie nieuwe dramaserie 
Kerstgezel.nl, een nieuw 
seizoen van Heel Holland 
Bakt, veel muziek zoals 
het MAX Kerstconcert en 
heerlijke filmklassiekers.”  

Doen jullie ook nog 
iets speciaals naast de 
programmering? 
“We verstrekken 900.000 
gratis kerstkaarten, die, 
in samenwerking met 
Boomerang en MAX 
Magazine, worden verspreid 
onder de lezers van het 
magazine en meer dan 
400 verzorgingshuizen en 
wooninstellingen. We hopen 
hiermee het onderlinge 
contact te stimuleren in 
tijden waarop we niet bij 
elkaar kunnen zijn.” 

JAN SLAGTER,
DIRECTEUR OMROEP MAX 

Nalaten aan een 
goed doel  

Als u in uw testament een of 
meerdere goede doelen onder-
steunt, zijn de giften vrij van 
successierecht. Het goede doel 
hoeft geen belasting over de er-
fenis te betalen. U kunt aan een 
goed doel nalaten door deze in 
uw testament te benoemen tot 
(mede-)erfgenaam. U kunt ook 
kiezen voor een vastgesteld be-
drag, een legaat. Een bijzonder 
vorm als u een groter bedrag 
wilt nalaten is een Fonds Op 
Naam. Dit kunt u zien als een 
‘geoormerkt’ bedrag, waarbij u 
invloed uitoefent op de manier 
waarop het geld wordt aange-
wend. Bij een Fonds op naam 
zet het goede doel de gift in 
voor het door u bepaalde doel.  

is een periodieke gift als u 
aan de volgende voorwaarden 
voldoet: 
•  U geeft jaarlijks hetzelf-

de bedrag aan dezelfde 
instelling of vereniging. 
U mag zelf weten of u uw 
jaarlijkse gift in één keer 
of in meer keren betaalt. 

•  U betaalt het bedrag mini-
maal vijf jaar achter elkaar. 

• U hebt vastgelegd wan-
neer uw jaarlijkse gift 
stopt, bijvoorbeeld na 5 
jaar. Overlijdt u vóór die 
termijn afloopt, dan moet 
de jaarlijkse gift stoppen 
bij uw overlijden. 

 

Of een gift aan een 
goed doel aftrekbaar 
is hangt in de eerste 
plaats af van de 
ANBI-status.  



>> Nalaten aan KWF
Door KWF Kankerbestrijding op te nemen in uw testament, kunt u op een bijzondere manier bijdragen aan de gezondheid van volgende gene-
raties. De giften van mensen die besluiten te geven na leven, maken ongeveer 30 procent van de donaties van KWF Kankerbestrijding. Hiermee 
dragen zij bij aan minder kanker, meer genezing door nieuw onderzoek en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Kijk voor meer informa-
tie op kwf.nl/nalaten of neem contact op met relatiemanager Claire Stam via 020 - 57 00 460, maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

IN SAMENWERKING MET KWF

Frans laat zijn geld na aan KWF 
Kankerbestrijding
De ziekte kanker loopt als 
een rode draad door het 
leven van Frans Goorhuis. 
Zijn moeder overleed toen 
hij 2,5 jaar oud was. Later 
verloor hij een broer en een 
zus aan kanker en hij werd 
zelf twee keer getroffen door 
kanker. Het heeft zijn leven 
getekend, maar niet bepaald. 
Na zijn overlijden gaat zijn 
nalatenschap naar KWF Kan-
kerbestrijding.

Frans is de jongste van een 
gezin van negen kinderen. Hij 
is in 1955 geboren in Haaks-
bergen. Zijn moeder overlijdt, 
als Frans 2,5 jaar oud is, op 
42-jarige leeftijd aan kanker. 
“Welke kanker is niet bekend. 
Men denkt alvleesklierkan-
ker.” Zijn vader hertrouwt nog 
in hetzelfde jaar. 

Rouwverwerking
Op z’n zevende kreeg Frans 
te horen dat de vrouw op de 
foto aan de muur zijn echte 
moeder was. “Ik weet níets 
van mijn moeder. Mijn broers 
en zussen waren ook jong. 
Het woord rouwverwerking 
kende men niet, laat staan 
dat men over de dood sprak. 
Mijn vader moest een gezin 
met negen kinderen onder-
houden. Hij kon het zich 
helemaal niet permitteren 
om verdriet te hebben. Dat 
heeft de informatievoorzie-
ning naar mij als kind in de 
weg gestaan. De enige plaats 
waar ik wist dat mijn moeder 
was, was haar graf. Op de een 
of andere manier had ik er 
iets aan om daar minstens 
een keer per maand naar toe 
te gaan.” 

Al op jonge leeftijd komt 
Frans erachter dat hij op 
mannen valt. “Dat heeft 
nogal wat opschudding in 
het gezin gezorgd vanwege 
mijn geloofsachtergrond 
en opvoeding. Gelukkig ben 
ik twee maanden later het 
huis uitgegaan.” Hij is niet 
wrokkig. “Het was een andere 
tijdgeest. Het is later goed 
gekomen. Ik ben altijd heel 
duidelijk geweest: als mijn 
partner niet wordt geaccep-
teerd kom ik ook niet. De 
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littekens die ik had, heb ik 
via therapeutische weg weg-
geslagen. Ik sta positief in 
het leven en ik heb een heel 
goed leven.”

‘Mijn kankergeschiedenis’
In 1999 kreeg Frans’ broer Ben 
de diagnose asbestkanker. “Ik 
ben veel bij hem geweest en 
heb hem goed leren kennen 
in die periode. Alles wat je 
kunt doen rondom het overlij-
den helpt bij de rouwverwer-
king. Ik heb alles met hem 
besproken.” Een kleine tien 
jaar later is hij zelf aan de 
beurt: een niercel-carcinoom 
aan de rechternier. “Dat is 
behandeld met cryothera-
pie, waarbij de tumor wordt 
bevroren. De behandeling is 
helemaal goed gegaan. Ik heb 

nog allebei mijn nieren.” Een 
half jaar later was het raak 
met een melanoom aan de 
borst. “Die is ook weggehaald 
zonder nadelige gevolgen. Ik 
heb veel geluk gehad.”
In 2018 wordt bij de zus van 
Frans alvleesklierkanker 
geconstateerd. Drie maanden 
later overlijdt ze. “Mijn broer 
en zus hebben de pech ge-
had, dat ze een kankersoort 
kregen die op dit moment 
slecht of helemaal niet te 
behandelen is.” Hij vervolgt, 
met een lach: “Dat is in grote 
lijnen mijn kankergeschie-
denis. Ik zeg wel geksche-
rend dat ik letterlijk uit een 
kankerfamilie kom. Ik denk 
van mezelf te weten dat ik 
doodga aan een tumor, maar 
ik lijd er niet onder.”

Betrokken bij KWF
Zijn familiegeschiedenis 
heeft Frans ertoe aangezet 
om de vraag te stellen ‘wat 
gaan we doen met het geld 
als mijn man en ik overlij-
den?’. “Als je een nieuw huis 
koopt moet je een nieuw 
testament opmaken. Ik vind 
het niet nodig om mijn geld 
na te laten aan mijn broers 
en zussen. Die hebben het 
niet nodig. Dus wil ik het aan 
een goed doel geven. Ge-
zien mijn achtergrond en de 
hele geschiedenis met mijn 
familie wil ik het graag aan 
KWF geven voor onderzoek 
en een beter leven voor de 
patiënt. KWF betaalt geen 
belasting en mijn familie 
betaalt minstens 20% belas-
ting.” Mijn man, Manoel, is 
Braziliaan. Hij geeft zijn geld 
aan zijn neefjes en nichtjes in 
Brazilië, die kunnen dat goed 
gebruiken.” Het gaat pas 
gebeuren als ze beiden zijn 
overleden.

Omdat Frans al donateur was 
van KWF, vond hij het logisch 
om het donateurschap ook na 
zijn overlijden voort te zetten. 
“Ik ben wel altijd heel erg 
betrokken geweest bij KWF 
en de ontwikkelingen op het 
gebied van kankeronderzoek. 
Het feit dat ik een testament 

moest opstellen, verplichtte 
me om na te denken naar wie 
mijn geld ging. Omdat ik al 
donateur was en gezien mijn 
eigen achtergrond kwam ik 
uit bij KWF.” Hij heeft vrij-
gelaten hoe KWF het geld 
besteedt. “Ik heb veel ver-
trouwen in de deskundigheid 
en het bestedingspatroon van 
KWF. Dat ze goede dingen 
doen met mijn geld.”

Verlies een plaats geven
Begin december was Frans’ 
verhaal op SBS6 te zien bij 
het programma De Nalaten-
schap. Zijn broers, die het al-
lemaal hebben meegemaakt, 
vonden het heel emotioneel, 
vertelt hij. “Ze worden terug-
geworpen naar de tijd dat 
ze tien, elf jaar waren en er 
niet gesproken mocht worden 
over mijn moeder. Ze is let-
terlijk doodgezwegen na haar 
overlijden. Gelukkig leven we 
nu in een andere tijd, waarin 
we opener omgaan met de 
aanstaande dood en de rouw-
verwerking daarna.”

Frans heeft maar twee foto’s 
van zijn moeder. “Ze is het 
grote gemis in mijn leven. 
Daar kun je je druk over 
blijven maken. Of een plaats 
geven. Ik werk al dertig jaar 
bij de Raad voor de Kinder-
bescherming, waar ik veel te 
maken heb gehad met kinde-
ren die zijn afgestaan door 
hun moeder. “Vaak kwamen 
ze bij mij met de vraag ‘ik 
wil mijn biologische moeder 
graag zien’. Dat kon ik mij 
vanuit mijn eigen achter-
grond zó goed voorstellen. 
Voor mij was dat heel helend, 
dat ik kon helpen. Ik heb heel 
veel moeders opgespoord en 
herenigd met hun kind. Dat ik 
dat voor anderen kon doen, 
vulde voor mij een emotio-
nele lacune. Daar heb ik heel 
veel aan gehad.”

De aflevering met Frans Goor-
huis is terug te kijken op: 
www.kijk.nl/programmas/
de-nalatenschap/
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KEUKENTRENDS

Jij maakt ‘m super

120
pagina’s

Wĳ  zĳ n eerlĳ k en 
transparant
Jouw droomkeuken koop je 
onbezorgd bĳ  Superkeukens. 
Zonder druk en met een 
volledige prĳ stransparantie. 

Download nu het 
inspiratieboek op
www.superkeukens.nl

€ 11.995,-
compleet met 

apparatuur

keuken Felino

Wees tijdens de feestdagen 
extra alert

Dit zijn de 
keukentrends 
in 2021 

De feestdagen blijven 
onverminderd een drukke 
tijd voor het dievengilde. 

Hoe houdt u inbrekers buiten de 
deur? “De simpelste preventie 
is: doe alsof je thuis bent.”

De ontwikkeling van de 
keuken spiegelt onze 
hang naar huiselijkheid 

en geborgenheid. In 2021 zal 
deze ruimte meer dan ooit 
het sociale middelpunt van de 
woning zijn.  

Het aantal woninginbraken 
neemt al jaren af. In 2012 
werden er nog 92.500 inbraken 
geregistreerd, in 2019 waren 
dat er nog maar 39.500. “De ge-
zamenlijke aanpak heeft duide-
lijk zijn vruchten afgeworpen,” 
zegt Susanne Schat, adviseur 
van het Centrum voor Crimina-
liteitspreventie en Veiligheid 
(CCV). Ze wijst op het Keurmerk 
Veilig Wonen, maar ook op het 
Bouwbesluit, dat inzet op de 
veiligheid van nieuwbouwwo-
ningen. Schat: “Daarnaast zie 
je de opkomst van WhatsApp 
Buurtpreventie. De participa-
tie van de burger speelt een 
belangrijke rol in het terugdrin-
gen van de inbraakcijfers.”

Lampen aanlaten
Toch is er tijdens de feestda-
gen nog steeds een piek in 
het aantal woninginbraken. De 
cijfers verdrievoudigen in de 
periode van kerst en oud-en-
nieuw, zegt Schat: “Veel men-
sen zijn dan uithuizig, zeker 
de helft gaat elders op bezoek. 
Dat betekent dat de helft van 

de woningen leegstaat.” Be-
langrijkste preventiemaatregel: 
laat de woning niet ondoor-
dacht achter. Schat: “Doe alsof 
je thuis bent, houd een paar 
lampen en bijvoorbeeld ook de 
kerstboomverlichting aan, laat 
muziek uit de radio klinken en 
ruim niet te veel op. En vooral: 
draai die voordeur ook echt in 
het slot. Nog veel te veel men-
sen weten niet dat je een deur 
die alleen maar is dichtgetrok-
ken heel makkelijk open krijgt.” 
Met veiligheidsdeurbeslag en 
sloten met het SKG***-keur-
merk van de Stichting Kwali-

teitscentrum Gevelbouw (SKG) 
maakt u het inbrekers zo lastig 
mogelijk om binnen te komen.

Corona
Zal de inbraakpiek met kerst 
dit jaar lager zijn vanwege 
corona? Schat betwijfelt het: 
“Tijdens de eerste golf waren 
de cijfers heel veel lager. Nu 
zie je het toch weer aantrek-
ken. Schuren, garages en 
bijgebouwen lijken populaire 
prooien. Daar staat ook steeds 
kostbaarder materiaal, denk 
aan elektrische fietsen. Ook 
daar geldt: afsluiten, opletten 
en goedgekeurd hang-en-sluit-
werk gebruiken.”

Vroeger was de keuken nog 
een aparte ruimte waar men 
zich afzonderde voor een 
functionele handeling: voed-
sel bereiden. Open keukens 
maakten van eten koken een 
sociale bezigheid. Waarna 
met de komst van het popu-
laire kookeiland de keuken 
een nog belangrijker deel 
van de woonkamer werd. Ook 
voor 2021 is dát misschien 
wel de belangrijkste trend: de 
ruimte waar wordt gekookt 
en gegeten, is steeds vaker 
het warme hart van het huis.     

Duurzaam karakter 
Een andere keukentrend die 
zich voortzet, is de keuze 
voor donkere kleuren. Zwart 
was al geliefd, en terecht: 
het geeft, net als bijvoor-
beeld donkergrijs of noten-
hout, aan de ruimte meteen 
een elegante en opmerkelijk 
luxueuze uitstraling. Deze 
kan nog worden versterkt 
door het gebruik van natuur-
lijke materialen (steen, mar-
mer) of gerecyclede materi-

alen die luxe een duurzaam 
karakter geven.  

Slimme apparaten 
Slimme technieken zetten in 
2021 hun opmars voort. Con-
nectiviteit tussen gebruiker 
en keuken en tussen appa-
raten onderling maakt van 
koken een (nog) leukere en 
vooral ook zorgeloze bezig-
heid. Denk bijvoorbeeld aan 
een oven die vanaf afstand 
kan worden ingeschakeld en, 
dankzij sensoren, zelf kan be-
slissen welk bakproces moet 
worden uitgevoerd en wan-
neer een gerecht klaar is. Of 
‘gewoon’ een afzuigkap die 
communiceert met de kook-
plaat en automatisch aan- en 
uitgaat, met een zelfgekozen 
vermogen.  

Eerlijk verhaal 
Ondertussen blijft een nieu-
we keuken wat het altijd al 
is geweest: maatwerk. En 
daarover verlangt de klant 
een eerlijk verhaal. De ver-
trouwdheid en veiligheid die 
we zoeken in onze nieuwe 
keuken, willen we al ervaren 
in de showroom.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

“Draai die voordeur 
ook écht in het slot.”

Meer dan ooit is de 
keuken het warme hart 
van het huis. 

Inbraakpreventie: 
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Inbraakpreventie: 

www.axahomesecurity.com

*Goede deurbeveiliging bestaat naast 

veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging

ook uit een SKG-gekeurd deurslot en cilinder. 

Je herkent dit hang- en sluitwerk aan het 

SKG-logo en bijbehorende sterren. Hoe hoger 

het aantal sterren, des te meer inbraakwerend 

het product is. 

Bekijk ons stappenplan door onderstaande 
QR-code via je smartphone te scannen.

Samen maken we 
Nederland veiliger!

Kies voor zichtbare 
deurbeveiliging!

Beveilig
je deuren

3 redenen om
te kiezen voor
anti-kerntrekbeslag
• Schrikt inbrekers af
• Beschermt tegen cilindertrekken
• Hoogste veiligheidsklasse* (SKG***)

#donkeredagen
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WAT TE DOEN MET KERST

Een bijzondere Kerst ‘en petit comité’

Hoe maak je er een geslaag-
de Kerst van als het advies 
luidt om het in klein gezel-

schap te vieren? En reizen naar 
het buitenland wordt afgeraden? 
Door zelf de slingers, kerstballen 
en kerstverlichting op te hangen. 
En de tijd en rust te nemen om 
een hectisch jaar te verwerken. 
Wat zijn de trends?

Elk nadeel heeft zijn voordeel. 
Deze levenspositieve wijsheid 
van Johan Cruij� biedt een pri-
ma handvat om er bijzondere 
feestdagen van te maken, on-
danks de beperkingen door het 
coronavirus. Dat de behoefte 
daaraan groot is, blijkt wel uit 
de run op kerstbomen en het 
feit dat Kerst vroeger dan ooit 
de winkelschappen vult. 

‘Verthuizen’
Dé belangrijkste nieuwe trend 
van 2020 hebben we te danken 
aan een van de verliezers van 
de coronacrisis, de horeca. 
Wat tot voor kort totaal on-
denkbaar was, een take-away 
gangenmenu van een sterren-
chef, is een absolute hit. Het is 
een perfect alternatief voor de 
stress van zelf koken en een 
welkome reddingsboei voor je 
favoriete restaurant.
Supermarkten beleven al 
een sterk jaar en deze Kerst 
kan qua omzet wel eens alle 
records breken. Hetzelfde 
geldt voor de thuisbezorgers 
en online winkels. Hoewel het 
consumentenvertrouwen nog 
steeds fors in de min staat, 
zijn consumenten minder 
somber en optimistischer over 
de eigen financiële situatie. De 
detailhandel profiteert van het 
feit dat we niet op vakantie 

kunnen en van de sluiting van 
horeca en theaters. Waarbij 
opvalt dat we het geld dat we 
uitgeven in de retail vooral 
besteden aan spullen in en 
rond het huis.
Brancheorganisatie Inretail 
verbindt aan deze ontwikke-
ling de naam ‘verthuizen’, de 
trend om te investeren in de 
gezelligheid thuis. Consumen-
tenelektronica en de woon-
branche laten een stevige 
plus zien. En we zijn massaal 
aan het klussen. Rondom deze 
Kerst doen de bouwmarkten 
en doe-het-zelfwinkels goede 
zaken, net als de rest van het 
jaar. Toch profiteert niet ieder-
een in de detailhandel: de ver-
koop van kleding- en schoen-
winkels is fors gekelderd.

Eenzame Kerst
Premier Mark Rutte en zorg-
minister Hugo de Jonge 
waarschuwen dat we ‘elkaar 
met de Kerst geen derde golf 
cadeau (moeten) doen’. Dat 
betekent een kerstviering in 
klein gezelschap met alle bij-
komende dilemma’s. Heel wat 
huishoudens zullen zich het 
hoofd hebben gebroken hoe 
ze toch nog een zo normaal 
mogelijke Kerst kunnen orga-
niseren. 
Vooral voor ouderen heeft de 
pandemie grote impact op hun 
sociale leven. Driekwart van de 
senioren ontvangt, uit angst 
om besmet te raken, geen of 
minder bezoek, blijkt uit een 
enquête van ouderenorganisa-
tie ANBO. Ruim veertig procent 

Puzzelgekte

Sinds het begin van de corona-

crisis is er een run op puzzels en 

kunnen fabrikanten de vraag am-

per bijhouden. Fabrikant Jumbo 

Nederland zag de vraag met 600 

procent stijgen. Ook bordspelen, 

zoals 30 Seconds en klassiekers 

als Kolonisten van Catan, zijn 

razend populair. Het is een trend 

die al eerder is ingezet. Niet 

alleen uit nostalgie, maar ook 

omdat een spelletjesavond het 

dichtste de sfeer en gezelligheid 

van vroeger benadert.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Samen met u laten we Martin met Kerst stralen...
De 9-jarige Martin miste een penalty op het belangrijkste moment van de voetbal-
wedstrijd. Opeens ‘haperde’ zijn been... Weken later bleek dat Martin multiple sclerose 
(MS) heeft. Voor hem betekende dit het einde van de kans op het kampioenschap. Het 
begin van een periode van diepe verwarring en onzekerheid. Pas veel later bleek dat 
veel eerder onverklaarbare symptomen ook door MS waren veroorzaakt.

Wat betekent MS voor de toekomst van je kind? De medewerkers van het Kinder MS 
Centrum in Rotterdam kunnen veel antwoorden en raad geven. Zo kunnen ouders met 
hoop naar de toekomst kijken en niet alleen met bezorgdheid.

Wetenschappelijk onderzoek naar MS is de enige hoop om de toekomst van kinderen 
te verlichten. Alleen door het onderzoek te steunen, kunnen we de oplossing voor MS 
vinden.

Martin heeft voor Kerst maar één wens: Een tweede kans om dat ene doelpunt te 
scoren. En uiteindelijk ‘de wedstrijd’ van de tegenstander multiple sclerose te winnen.

Uw gift kan het verschil maken en kunnen we veel kinderen zoals 
Martin helpen. Ga naar msresearch.nl en doneer!

Postbus 200   •   2250 AE Voorschoten   •   Telefoon 071 5 600 500   
www.msresearch.nl   •   administratie@msresearch.nl

Geef voor MS-onderzoek en help ons 
de droom van Martin waar te maken.

"met kerst droom 
ik over voetballen."

van de Nederlandse ouderen 
verwacht dit jaar Kerstmis 
alleen of hooguit met de 
eigen partner te vieren. Met 
oud & nieuw is dat percentage 
zelfs 62 procent (bijna twee op 
de drie ouderen). Qua timing 
had het begin maart door de 
Rijksoverheid gelanceerde 
actieprogramma ‘Eén tegen 
eenzaamheid’ niet beter kun-
nen zijn. Niet alleen ouderen 
hebben het moeilijk. Meer dan 
de helft van de jongeren voelt 
zich moe en somber vanwege 
de coronacrisis. Kortom, deze 
feestdagen moeten we – meer 
dan ooit – op elkaar passen, 
goed voor elkaar zorgen en 
verbinding zoeken. En het 
chagrijn van een emotioneel 
zwaar jaar achter ons laten.
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Innovatief zitcomfort dat 
gewoon fascinee rt. 

HELMOND

THE SPIRIT OF LIVING.

 Nieuwe woonidee ën op
www.musterring.com

 Dankzij de gepatenteerde „draai-moover“-functie
 zijn de stoelen van dit eetkamerprogramma niet    
 alleen 360° draaibaar, maar kunnen ook zachtjes 
 naar voren en naar achteren worden gekanteld –  

 ter versterking van de rugspieren
 en het voorkomen van rugpijn.

Innovatief zitcomfort dat 
gewoon fascinee rt. 

Veel ruimte voor 
uw persoonlijke

comfortzone:

MR 2490

KARA-FRAME

MR 4580

Ontdek nu de trends voor het 
nieuwe „thuis“. Wij tonen meer 
dan alleen meubelen.

Dit jaar maken we van thuis zijn een feest. 
Musterring wenst U hele fi jne dagen!

Ontdek met KARA-FRAME uw
perfecte woonbeleving.

 360°  


