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Wegwijs tegen kanker
PRIVATE STICHTING
0831 816 174
Boerenkrijgsingel 9
3500 – HASSELT

In 2007 kreeg Jeanine Steenberghs borstkanker. Omdat ze
door de chemotherapie haar haren verloor, kocht ze een
pruik. Toen Jeanine een half jaar later in het Jessa
Ziekenhuis een borstoperatie onderging, deelde ze haar
kamer met een vrouw die zich geen pruik kon veroorloven.
Dus schonk Jeanine haar eigen pruik weg. In 2010 herviel
Jeanine. Ze kocht meteen twee pruiken en gaf er
onmiddellijk één weg.
Een pruik kost al vlug € 500. Voor de meeste mensen een
zware dobber, want er is maar een kleine tussenkomst van
het ziekenfonds voorzien. Tenzij je een hospitalisatieverzekering hebt, maar mensen die het geld hard nodig
hebben, is dit een zwaar en toch zo nodig supplement om in
onze maatschappij niet nagewezen te worden…
Onze Stichting wil, in navolging van de unieke droom van
Jeanine, een stukje van het leed verzachten door deze
lotgenoten een pruik te schenken.
Helaas kon haar warme persoonlijkheid niets aan haar eigen
lot veranderen. Op 16 september 2010, amper 51 lentes,
overleed ze aan haar ziekte. Voor haar begrafenis wilden
man, noch kinderen dat mensen bloemen of kransen zouden
kopen. In plaats daarvan werd gevraagd om geld te storten
op een rekening… Er werd heel veel meer gestort dan
verwacht en zelfs de inbreng van de jongeren was fe-nome-naal… vandaar dat gedacht werd om een officiële
	
  

structuur in het leven te roepen en werd onze Private
Stichting in december 2010 al officieel een feit: “JS Wegwijs
tegen kanker” werd geboren… Haar initialen, gevolgd door
haar levenswerk en omgevormd tot haar lot…
Wij hebben van meet af aan contacten gelegd met alle
Limburgse ziekenhuizen om ons vooropgezet doel te
realiseren: mensen die het financieel moeilijk hebben een
pruik kado te doen…
Van de Federale Overheid hebben wij, voor giften vanaf
€40,00, de goedkeuring gekregen om deze fiscaal
aftrekbaar te maken…
Ons doel is om zo veel mogelijk mensen bereid te vinden
om € 5 per maand (zeg maar de prijs van een lekkere tas koffie of 2) te
storten op onze rekening… Een clubje van 10 mensen
garandeert ons om jaarlijks één pruik weg te schenken…
Hoe meer clubjes… hoe meer pruiken…
D A A R O M…
… geef aan uw financiële instelling de opdracht om
maandelijks € 5,00 of een ander bedrag over te schrijven op
rekening BE75 0688 9118 0251 van de Private Stichting
JS Wegwijs tegen kanker – 3500 Hasselt… met mededeling
van ofwel uw Rijksregisternummer ofwel uw BTW-nummer.
Wij houden er ook aan om U jaarlijks te mogen ontmoeten
op de herdenking van de verjaardag van Jeanine – zeg
maar rond 29 mei!
Van harte dank
Els, Eric, Ann, Romain, Rita & Pitjoe

