Schilderij voor de Limburgse Decolletés
Twee jaar geleden werd er bij Reggy Bruine de Bruin, 43 jaar en moeder van vier
kinderen, borstkanker geconstateerd. Er bleken drie tumoren in haar borst te zitten. Haar
wereld stond voor even volledig op zijn kop, ben ik er wel op tijd bij? Is er nog genezing
mogelijk? Ze had serieuze angst dat dat niet al te oud zou worden, toen, zoals ze zelf zegt:
"het hele circus begon".
Na een volledige borstamputatie, 8
chemo’s, een jaar Herceptin
behandeling en gelukkig ook een
mooie reconstructie, heeft ze nu het
ergste gehad.
Reggy: "Na de diagnose kanker ziet je
leven er nooit meer uit als voorheen,
daar hebben ze me inderdaad voor
gewaarschuwd in het ziekenhuis. Ik
moet leren leven met onzekerheid, wat
me niet altijd meevalt, maar wat
gelukkig steeds beter gaat. Gelukkig
ziet het er voor mij op dit moment
goed uit. Dit natuurlijk dankzij alle
ontwikkelingen in het onderzoek naar
kanker in de afgelopen jaren en hier
ben ik zo ontzettend dankbaar voor! Neem alleen al de ontdekking van Herceptin."
Het ziek worden heeft haar ook moois gebracht. Zo durf ze meer te genieten van het leven
en is ze onder andere begonnen met schilderen, iets waar ze vroeger de tijd niet voor nam.
Dit jaar is ze zelfs begonnen op de kunstacademie. Dat schilderen heeft haar op een idee
gebracht.
Reggy: "begin oktober moest ik in het ziekenhuis zijn en daar zag ik de folder liggen van de
Limburgse Decolletés. Mensen die geld willen inzamelen voor onderzoek naar borstkanker,
daar wilde ik super graag aan mee doen! Speciaal voor deze actie heb ik een schilderij
gemaakt, gebaseerd op de Limburgse Decolletés van dit jaar. Ik wil dit schilderij, olieverf op
papier, afm. 70cm x 100cm per opbod verkopen, waarbij de gehele opbrengst naar het
kankeronderzoekfonds gaat.
Als ik lees dat er belangrijk onderzoek wordt gedaan dat hoop geeft aan patiënten die nu
opgegeven zijn, dan hoop ik met heel mijn hart dat er flink wat geld wordt opgehaald met de
Limburgse Decolletés.
Dus het schilderij is te koop. U kunt tot en met vrijdag 25 November bieden. Zie onze
facebook pagina voor het meest recente bod. U kunt het schilderij nog tijdelijk bewonderen in
het Oncologiecentrum.
Wilt u een bod doen dan kan dit door een email te sturen naar oncologiecentrum@mumc.nl
.

