
Angélique Koedijk: ‘Zo’n grote opbrengst konden ze zich niet heugen’

Megabedrag voor Stichting Twente Tegen Kanker
BORNE -  Leerlingen van basisschool De Wheele zijn de afgelopen twee weken erg druk geweest met het inzamelen van geld voor Stichting 

Twente tegen Kanker. Ze gingen de straat op om allerlei klusjes uit te voeren en verkochten maar liefst tweeduizend harde worsten. In totaal 

mocht Angélique Koedijk namens de stichting 4.268 euro in ontvangst nemen.

Maandagmiddag was er een afsluitende onli-

ne bingo die door alle groepen van De Wheele 

gevolgd kon worden. Volgens Angélique een 

middag om niet te vergeten. “Het was een mid-

dag vol hoogtepunten. En niet zozeer het gi-

gantische bedrag, maar alle leerlingen waren 

zo gelukkig en blij. Het was écht een prachtige 

middag.”

Stichting Twente tegen Kanker leeft

Ook vanuit De Wheele was er niets anders 

dan lof. “Ik hoorde zelfs dat de docenten zich 

niet zo’n hoge opbrengst konden heugen. Ze 

houden uiteraard vaker acties, maar ruim vier-

duizend euro hadden ze nog niet vaak meege-

maakt. Ik zie dat het echt leeft in de Bornse 

gemeenschap. Volgens mij kende iedereen in 

Borne de stichting wel en anders zijn ze er nu 

wel mee geconfronteerd.”

Angélique denkt dat het goed is geweest om 

een duidelijk doel voor ogen te hebben met de 

stichting. “Wij hebben vanaf het begin gezegd: 

‘al het opgehaalde geld gaat naar de oncolo-

gie beleeftuin bij ZGT Hengelo’. Ik denk dat dat 

heel goed heeft gewerkt en ben dan ook heel 

trots!”, vervolgt Angélique, die er vertrouwen in 

heeft dat de Oncologie Beleeftuin bij het ZGT 

Hengelo er snel kan komen. “We hopen dat 

we in maart 2022 een oncologie ontmoetings- 

ontspannings en beleeftuin kunnen realiseren. 

Vooralsnog ziet het er heel goed uit!”

Nieuwe talenten

De voorzitter van de stichting is zelf ook onge-

neeslijk en ernstig ziek, maar dat heeft geen 

gevolgen voor de toekomst. “We hebben een 

heel goed bestuur en gaan na de zomer ook 

nieuwe talenten klaarstomen. Ook als ik er niet 

meer zou zijn, gaat de stichting gewoon door! 

We blijven er zijn voor de patiënten en familie.” 

Stichting Twente tegen Kanker werd opgericht 

voor een betere kwaliteit van leven en zorg 

voor de patiënten, maar ook voor de familie.

Je gelooft erin of niet maar ik zie tij-
dens mijn werk vele “toevalligheden”. 
Dit gebeurt vaak met getallen; data’s en 
tijdstippen van overlijden in combinatie 
met de invulling van het afscheid. Dit 
kan ook met mijn interesse voor nume-
rologie te maken hebben, maar toch.

De meeste van mijn uitvaarten vinden 
naast (natuur) begraafplaatsen, plaats in 
crematoria die in de natuur gelegen zijn. 
En naast de rust die het zicht op de na-
tuur geeft, geeft de natuur de familie en 
hun genodigden vaak seintjes waar na 
afl oop bij het samenzijn veelvuldig over 
gesproken wordt. 

De reiger
Iedereen zit in de aula en voordat ik naar 
voren loop voor mijn welkom komt er 
een reiger aangevlogen, maakte een 
rondje en ging op een plekje vlakbij het 
water zitten. In de koffi ekamer vertelde 
de familie mij dat wanneer ze op reis gin-
gen ze sinds het overlijden van hun va-
der een reiger zagen. Hun moeder ging 
op haar laatste reis. Voor de familie een 
troostende gedachte dat vader hier op 
deze manier bij was. Een paar maanden 
later gingen ze op vakantie naar Texel 
om moeder uit te strooien. Ook daar 
was de reiger aanwezig.

Herten
Wanneer je je twee zussen al jong in je 
leven moet verliezen en daardoor de 
glans uit je leven verdwijnt… Aan het 
einde van de dienst komen twee prach-
tige volwassen herten uit de struiken 
en blijven tijdens het laatste lied, terwijl 
meneer daalt, onbewogen staan. Tranen 
vloeiden, ook bij mij.

Vogels
Vogels in allerlei soorten komen met 
enige regelmaat “groeten” tijdens een 
afscheid. Maar wanneer vogels een be-
langrijk onderdeel van iemands leven 
zijn en er tijdens het lied Black Bird van 
de Beatles ineens, uit het niets, een 
zwerm zwarte vogels voor het raam 
“dansen” dan vind ik dat toch een heel 
mooi seintje uit de natuur. 
En zo zijn er nog talloze voorbeelden die 
voor mij bevestigen dat we troost vin-
den in de natuur.

Een afscheid in de buitenlucht, bij jou in 
de tuin, op locatie en tegenwoordig ook 
mogelijk bij het crematorium in Ensche-
de, kan heel bijzonder zijn. Wil je daar 
meer over weten dan vertel ik daar graag 
over.

Een natuurlijke groet van

Seintjes
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