WERVING
gedaan wanneer ik geen ambassadeur
van het Prinses Máxima Centrum
was.’
MAXIMAAL IN ACTIE

Het geld, bijeengebracht door
de schildpadactie, 700.000 euro
bij elkaar, gaat naar innovatieve
behandelingen en vooruitstrevend
onderzoek voor kinderkanker.
Lot Jens, Manager Foundation:
‘Dit is zo’n ontzettend groot bedrag,

met een eigen leuke actie en daarom
heeft de Prinses Máxima Centrum
Foundation het platform ‘Maximaal
in Actie’, www.maximaalinactie.nl,
in het leven geroepen. Deze pagina
maakt het voor iedereen mogelijk
een eigen ludieke actie te starten.
Er staan al 273 mooie initiatieven
op van onder andere patiënten,
survivors, scholieren, jongeren van de
KinderAdviesRaad van het Prinses
Máxima Centrum, bedrijven en

het ene kind door op een tegel te gaan
staan, de spuiter waar het andere
kind dichtbij staat, aanzetten. In de
grond van het plein is een oranje hart
van Ledverlichting verwerkt. Het
waterplein kan zo ook omgetoverd
worden tot een vlakke waterspiegel
waar het oranje hart duidelijk
zichtbaar is. Ook staat het oranje hart
symbool voor het motto dat gebruikt
wordt bij de herinneringsbijeenkomst:
'voor altijd in ons hart'. Daarnaast
staat water symbool voor alles wat
stroomt: het leven gaat in welke
vorm dan ook altijd verder met alle
ervaringen en herinneringen die we
delen.’
DOEL PRINSES MÁXIMA CENTRUM
FOUNDATION

Nicolette van Dam & Bas Smit

daar kunnen we echt het verschil
mee maken. Helaas zien wij dat
door Covid onze financiële steun
sterk afneemt. Dat heeft geen
gevolgen voor de behandeling van
de kinderen met kanker van nu,
maar wel voor de kinderen van
morgen. Hierdoor stagneren onze
plannen om de behandelingen verder
te verbeteren. Innovatie is immers
nodig voor ons grote doel: meer
genezing en minder bijwerkingen
voor kinderen met kanker. Daarom
zijn we zo ontzettend dankbaar
voor alle steun die we via Bas en
Nicolette en hun schildpadden
hebben gekregen. Wij hopen dat heel
Nederland Bas probeert te evenaren
NR.2 2021

expeditieleden. Iedereen met een
mooi idee om geld in te zamelen, kan
zich op de website aanmelden.’
VOOR ALTIJD IN ONS HART

Lot heeft nog een primeur voor ons.
Van een deel van de opbrengsten
van de eieren gaat in de speel- en
beweegtuin van het Máxima
een lang gekoesterde wens in
vervulling. Er komt een zogenoemd
multifunctioneel ‘Waterwerk’. Lot:
‘Het Waterwerk is bedoeld voor de
kinderen om samen met hun broertjes
en zusjes te spelen en bestaat uit een
plein met waterspuiters en verlichting
die, door op tegels te gaan staan,
kunnen worden aangezet. Zo kan
VAKBLAD FONDSENWERVING

Wat zijn de voornaamste doelen
van de Prinses Máxima Centrum
Foundation? Lot: ‘Dankzij de
vele schenkingen van donateurs
kan de Foundation innovatieve
behandelingen, (onderzoeks)projecten
en voorzieningen realiseren die buiten
de reguliere zorgdekking vallen.
Deze voorzieningen zijn van cruciaal
belang voor het welzijn van kind en
gezin tijdens het langdurige proces
van behandelingen en opnames én
in de herstelperiode daarna. De
afgelopen jaren heeft de Foundation
zich vooral hard gemaakt voor het
realiseren van grote wensen op het
gebied van kwaliteit van leven. Dit
was voor een groot deel gericht op
faciliteiten in het gebouw en op
concrete, tastbare projecten. Voor
de komende jaren luidt ons doel:
fondsenwerving om versneld de
missie van het Máxima ‘ieder kind met
kanker genezen, met optimale kwaliteit
van leven’ te realiseren. Op basis
van het strategisch meerjarenplan
van het Máxima werven we gelden,
waarmee we een vliegwieleffect en/of
overbrugging creëren om innovatieve
behandelingen en vooruitstrevend
onderzoek mogelijk te maken die
direct bijdragen aan een betere
genezingskans en een optimale
kwaliteit van leven (nu en later), maar
die (nog) niet worden gefinancierd
vanuit het reguliere zorgbudget.’ ◊
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