
Schilderen geeft mij rust en ontspanning.  

Bijna drie jaar geleden ontdekt Reggy Bruine de Bruin zelf een knobbeltje in haar borst. Niet veel 
later is duidelijk dat het om borstkanker gaat. Het blijkt om drie 
tumoren in een borst en een ongunstige type borstkanker te 
gaan waardoor de keuze voor borstsparend of 
borstverwijderend voor haar niet relevant is. De borst wordt 
verwijderd en er volgt een periode van chemotherapie, 
Herceptin en nu nog Tamoxifen. Reggy: “Maar ik mag niet 
mopperen, als ik soms naar andere vrouwen kijk die een 
diagnose krijgen waarbij meteen al duidelijk is dat er sprake is 
van uitzaaiingen of waarbij sprake is van allerlei complicaties, 
dan ben ik eigenlijk zo goed als de oude.”  

Reggy wist eigenlijk altijd al dat ze kon schilderen. Toen de kinderen klein waren schilderde ze af en 
toe op het raam of ze maakte schilderijtjes na voor op de kinderkamers. Reggy: “Toen mijn dochter 
naar de kunstacademie ging heb ik dit wel met een beetje positief jaloerse ogen gevolgd. Ik zou ook 
wel naar de kunstacademie willen en tijd erin stoppen om mezelf verder te ontwikkelen. Maar goed 
ik werkte, vier kinderen, groot huis en een hoop dieren en dan blijft er weinig tijd over om zoiets te 
gaan doen. Maar tijdens mijn chemo kreeg ik de mogelijkheid om het schilderen weer een beetje op 
te pakken. Ik tekende met een klein penceeltje heel exact na wat ik zag. Het moest allemaal precies 
kloppen, maar nu, twee jaar later, zit ik op de kunstacademie en heeft men mij geleerd om wat vrijer 
te schilderen. Zo van, pak een grote kwast en houdt wat meer afstand van je schilderijen. Feit dat ik 
nu aan de kunstacademie studeer is voor mij zo fantastisch en het klinkt misschien heel raar, maar 
het hele ziek zijn heeft voor mij ook iets moois opgeleverd. Maar opnieuw, ik heb makkelijk praten 
want met mij gaat het heel goed. Schilderen geeft me rust en ontspanning. Ik vind het heerlijk als ik 
me in de avond als anderen televisie kijken, kan terug trekken op mijn eigen kamertje, muziekje aan 
en dan ben ik helemaal in mijn nopjes. Op een zeker moment besefte ik wat een mazzel ik heb. Maar 
ik zag in mijn eigen omgeving helaas een aantal mensen die een diagnose kregen die veel minder 
gunstig was dan die van mij, waardoor ik ook zag dat er veel geld nodig is voor onderzoek.” 

Reggy was dankbaar dat ze er nog was en dat het goed met haar ging. Dus toen ontstond bij haar ook 
het idee om te proberen iets meer hierin te betekenen. Daarom heeft ze besloten om van elk 
schilderij dat ze verkoopt de helft af te dragen aan het onderzoek naar killercellen. Reggy: ”Niet dat ik 
nu zo heel veel maak en verkoop, maar ik hoop toch aan 
het eind van het jaar een mooi bedrag te kunnen doneren.” 
Daarnaast stelt ze zo nu en dan een schilderij voor een 
actie helemaal beschikbaar. Vorig jaar heeft ze voor het 
eerst een schilderij per opbod verkocht voor de Limburgse 
decolletés en ook dit jaar heeft ze weer speciaal voor deze 
actie van Kankeronderzoekfonds Limburg een schilderij 
gemaakt.  

Het schilderij dat Reggy voor de Limburgse Decolletés heeft 
gemaakt hangt nu in het Corio centrum in Heerlen waar op 



1 oktober de actie officieel van start is gegaan.  Het schilderij zal in de loop van oktober tijdens een 
veiling worden verkocht. Kijk op  www.facebook.com/limburgsedecolletes voor meer informatie. 

Reggy maakt naast haar eigen creaties ook schilderijen in opdracht, bijvoorbeeld van kinderen of 
huisdieren. Van alle schilderijen die worden verkocht gaat de helft naar Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Meer over Reggy en haar schilderijen vindt u op http://www.reggy-art.nl/  
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