IMPACT
niemand tegen je zeggen dat je je aanstelt. We
kunnen hier alles bespreken, zaken waar ik nog
nooit eerder over gesproken heb.’
BIKKELS

Het is duidelijk, al voordat deze groep jongeren
elkaar leerde kennen, hadden ze een band:
de ziekte. Voor mij zijn het allemaal bikkels,
positief ingestelde jongeren die zich door deze
ziekte niet klein laten krijgen, hun leven niet
laten ‘verzieken’. Zoals Salomé zo treffend
verwoordde: ‘Deze schijtziekte krijgt me er niet
onder.’ In de groep zitten kinderen waarvan
een deel van de darm verwijderd is, waar deze
operatie nog op de planning staat en kinderen
met een stoma. Allemaal slikken ze zware
medicijnen. Sommigen worden zelfs met
prednison behandeld. Tussen alle activiteiten
door, tijdens het eten of een busrit, hoor ik de
jonge reizigers praten over de bijwerkingen, de
voor- en nadelen van behandelingen, oplossingen
voor ongemakken. Alles is hier bespreekbaar en
vooral: niets is raar. Ze zitten immers allemaal

‘We
kunnen
hier alles
bespreken, zaken
waar ik
nog nooit
eerder over
gesproken
heb’

in hetzelfde schuitje. Na slechts een dag in deze
groep zie ik hoe hier vriendschappen voor het
leven worden gesloten, hoe hier plannen worden
gemaakt om elkaar vaker te zien. Ik hoor hier
zelfs een meisje zeggen: ‘Heel naar die ziekte van
Crohn, maar wat ben ik blij dat ik deze groep heb
leren kennen!’
HOE WORDT ZO’N MOOIE REIS BEKOSTIGD?

De hotelovernachtingen, de diners, de activiteiten.
Het is duidelijk dat zo’n reis heel wat kost. Waar
haalt de stichting het nodige geld vandaan? Wilco:
‘In 1996 hebben we de statuten gedeponeerd en
werden we de onafhankelijke Stichting Peter Pan
Vakantieclub. Sinds zeven jaar hebben we ook de
anbistatus wat inhoudt dat de giften van donoren
fiscaal aftrekbaar zijn. In onze begintijd hielpen
Transavia en touroperators zoals Neckerman en
Arke ons. Van een vakblad van de reisbranche,
de Reisrevue, kregen we 50.000 gulden, giften
die waren opgehaald tijdens een reisgala. Dit
heeft ons zeker in het begin enorm geholpen.
Ook hebben we forse schenkingen gekregen van
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