
Mag ik jullie voorstellen aan dit meisje… Dit is Rana. Ze is hier 4 jaar. Zoals elk ander kindje van 

haar leeftijd is ze heel leuk, speels en zit nog in haar eigen fantasie wereld. 

Een maand voor haar 5
de

 verjaardag, in februari kregen we voor het eerst te horen dat ze Ewing 

Sacroom had. Dat is een vorm van botkanker.  

Rana werd behandelt met zware medicatie. Deze waren niet zoals de paracetamol die ze kreeg 

als ze koorts had… Ze snapte ook helemaal niet wat er nou gebeurde. Ze werd heel snel moe en 

wilde niks meer eten. Maar wat haar het meest dwars zat was dat ze geen haren meer had. Ze 

wilde ons niet meer zien en accepteerde geen visites meer omdat zij zich schaamde. 

Ik vond het heel jammer om haar zo te zien. Ik wilde heel graag helpen, ik kon natuurlijk niks 

tegen de pijn doen maar misschien kon ik haar wel meer op haar gemak laten voelen.  Mijn 

nichtje is dol op prinsessen en wil altijd net zo mooi zijn al zij, dus ik besloot een kinderboekje te 

maken waarin een kale prinses de hoofdrol speelt.  

Het gaat over een kale prinses die het juist leuk vindt om geen haren te hebben. Ze is creatief en 

versiert haar hoofd met bijvoorbeeld bloemen, verf, of zelfs gebakjes! Maar uiteindelijk is zij op 

haar mooist als ze haar kroon op haar kale hoofd zet. Het boekje is gevuld met kleurtjes, jurkjes, 

kroontjes en andere prinsessendingen. 

Eerst was het alleen bedoeld voor Rana, maar Rana is niet het enige kale prinsesje dat er is. Er 

zijn meer meisjes, maar ook jongens, die allemaal stuk voor stuk beeldschoon zijn, ook zonder 

haar! En ook al die kinderen konden zo’n voorbeeld gebruiken. De ziekte wordt niet in het 

verhaal genoemd. De nadruk wil ik leggen op hoe mooi ze zijn. Ook zonder haar. Deze boekjes 

wil ik dan uitdelen in ziekenhuizen zodat ze bij de kleine prinsjes en prinsesjes terecht komen. 

Zo kan de kale prinses een voorbeeld zijn voor alle kinderen die moeite hebben met hun 

haarverlies… 

Het gaat inmiddels gelukkig weer veel beter met haar! Ze kon er jammer genoeg niet bij zijn 

omdat ze nu in Zwitserland haar therapie afmaakt. Maar dit meisje is mijn grootste 

inspiratiebron, net zoals vele andere meisjes. 

Om het boekje te verspreiden heb ik heel veel hulp gekregen van heel veel mensen. Een hele 

belangrijke daarvan was VOKK. Ik wil daarom Marianne heel erg bedanken! En ook  Mariëlle, die 

de moeder is van dit prinsesje! Dit is pareltje Esmee, ook een van de prinsessen in mijn boekje. 

(Boekje aan haar geven) En daarbij wil ik ook alle ander sponsoren bedanken! 

Heel erg bedankt! En ook jullie bedankt voor het luisteren. 

 

 
 


