Leuren
Op de jaarlijkse rommelmarkt van de school van mijn kinderen kon ik uit mijn dak gaan als
verkoper. Ja, voor het goede doel. Voor anderen. Nooit voor mezelf. Leuren voor jezelf, dat
doe je niet. Maar het Kankeronderzoekfonds Limburg helpt mij over mijn schaduw heen. In
het patiënten panel van het Oncologiecentrum, waar ik deel van uitmaak, kwam directeur
Ellen van der Ven uitleg geven. Belangrijke taak blijft het inzamelen van geld om onderzoek
mogelijk te maken. Inderdaad, daar kwam het woord op tafel: leuren. Dat was voor haar
geen probleem. In deze tijd van minder overheidssubsidies en toenemende concurrentie om
de geldpotten, moet er geleurd worden. Het is niet anders. Er moet actie worden gevoerd
om geld op te halen. Iedereen wil vooruit: artsen willen genezen en kankerpatiënten al
helemaal. Het fonds staat niet op zichzelf, werkt samen met het KWF. Maar doet specifieke
onderzoeken, bijvoorbeeld naar de invloed van killercellen om een tumor uit te schakelen.
Zo’n onderzoek, waar ik als borstkankerpatiënt helemaal blij van kan worden. Ook al wil ik
dat het liever vandaag dan morgen al resultaat heeft, ik sta niet op de barricade. Terwijl alle
donaties rechtstreeks naar de onderzoeken gaan en er niets aan de strijkstok blijft hangen. Ik
weet het antwoord wel: het is ook een beetje voor mezelf.
Toch is het heel gemakkelijk om een actie te beginnen. Een kwestie van aanklikken op de
website www.kankeronderzoekfondslimburg.nl? Anderen doen het in ieder geval wel. Kijk
naar de 22-jarige Fabienne Spera, leukemie-patiënt, die al 2500 euro heeft ingezameld, of
lees Gondy van de Wetering, ziekte van Kahler, die al bijna 15.000 euro in haar actiepot
heeft. Fantastisch wat zij bij elkaar leuren.
Dat krijg ik niet voor elkaar. Maar ik ga meedoen aan de wandel- en fietstocht Five 4 Five, op
20 mei 2017. Ik geef geld. En ik werk aan een opwaardering van het woord leuren. Het moet
een geuzenwoord worden.
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