
In maart startte Miranda met het 
inzamelen van mobiele telefoons en 
cartridges. De actie bleek zo’n suc-
ces dat ze zelfs in het tv-programma 
Hart van Nederland verscheen. Joris 
Smits, de oom van moeder Ange-
lique Jonkman, kreeg vervolgens 
het fantastische idee om de inza-
melactie nog wat groter te maken 
door een benefietavond voor René 
te organiseren. Deze avond, die 
door Mark Ausloos en mijzelf werd 
bijgewoond, vond plaats op 17 mei 
in Marum. De avond werd gevuld 
met leuke optredens van plaatse-
lijke mannenkoren en volkszangers 
waaronder Burdy, van wie René zelf 
een groot fan is. Burdy trok alles uit 
de kast. Hij zorgde voor een lach en 
een traan en maakte er een gewel-
dige avond van. Tijdens de avond 
werd ik op het podium geroepen 
om een korte uitleg te geven over 
wat FA is en waar onze FA-werk-
groep voor staat. 

Benefietavond voor  
René groot succes

PRAcHTIg BeDRAg
Op de benefietavond zelf werd  
€ 1785,- opgehaald aan entree-
opbrengsten. Miranda zamelde tot nu 
toe circa 2000 mobieltjes (gemiddelde 
waarde van € 2,50 per stuk) in. De 
kringloopwinkel in Marum stortte  
€ 1000,- en er werd ook nog een spin-
ning marathon gehouden. In totaal is 
er maar liefst rond de € 10.000,- op-
gehaald! een prachtig bedrag. en de 
volgende actie, opgezet door Scanco-
veryTrial - Scandinavian car Adven-
ture, staat inmiddels op stapel. Tijdens 
de volgende editie van dit autosport-
evenement dat in 2015 in Scandinavië 
plaatsvindt, is de FA-werkgroep een 
van de drie gekozen goede doelen 
waarvoor gereden wordt. Lees er 
meer over op www.scanct.nl.

Ten slotte kan ik melden dat alle 
opbrengsten van de benefietavond, 
samen met de opbrengsten van de 
nog steeds lopende inzamelactie van 

Begin van dit jaar kreeg de familie Jonkman te horen dat hun zoon René Fanconi anemie (FA) heeft. Zijn 
zus Miranda wilde heel graag iets voor haar broertje doen. Ze kwam op het idee om een speciale 
inzamelingsactie op touw te zetten. Het resultaat was boven verwachting. 

Miranda, naar de FA-werkgroep gaan. 
De opbrengsten komen ten goede aan 
de realisatie en het onderhoud van 
onze nieuwe website, de familiedagen 
en toekomstige flyers voor huisartsen 
en ziekenhuizen. De FA-werkgroep 
wil dan ook iedereen bedanken die 
FA-patiënten en hun families een hart 
onder de riem steekt door middel van 
acties en donaties! 

Barbara van der Laan

Wilt u doneren aan de Fanconi 
anemie werkgroep? Dat kan 
door storting op VOKK IBAN: 
NL72 SNSB 0938 4000 45 
o.v.v. FA-werkgroep. 
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