JOEP’S LOGEER DAGBOEK - aflevering 10 / AFSCHEID.
Sinds 17 april jl logeerde Joep, de logeerolifant van
Villa Joep bij onze organisatie. Vrijdag 26 juni kwam
er een eind aan een lange logeerpartij.
“Toen werd ik weer opgehaald door Els”, verteld
Joep, “ondanks alle lieve kinderen en de lieve juffen,
kreeg ik wel weer een beetje heimwee naar haar”. Els
is van MoveOn communicatie, zij zet zich geheel
belangeloos in voor Villa Joep. Alle gelden die
binnen komen gaan geheel rechtsreeks naar het fonds tegen Neuroblastoom kinderkanker.
Dankzij mensen zoals Els kan het binnenkomende geld voor 100% worden besteed aan
onderzoek naar deze nare ziekte.
Joep kan terug kijken op een heerlijke logeert tijd. Enthousiast tettert Joep:” Het was één
groot feest mijn loggervakantie. Steeds weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, andere juffen
maar wel overal heerlijk vers fruit, grote boterhammen en heel veel drinken.”
Joep gaat verder:” Ik moest wel even wennen, als je aan tafel zit moet je natuurlijk wel stil
zitten want met mijn grote slurf kieperde ik nog wel eens wat om. En leuk dat het was al die
liedjes die we eerst zonden voordat we fruit, brood of koekjes gingen eten!”.
Joep heeft zich zeker niet verveeld. “Ik werd met iedereen vriendjes”,
legt Joep uit,”zelfs met Greta, Albertina en Tante Thea die mij hebben
vervoert van de locaties. In dat rode autootje van Greta heb ik wel een
paar keer gezeten. Nou dat was wel inschikken voor mij. In dat kleine
autootje is geen rekening gehouden met zo’n grote grijze olifant”.
In de laatste weken van zijn logeerpartij bracht Joep ook nog een
bezoek aan de BSO’s op Zuid-en Oud-Beijerland. “Dat was ook reuze
gezellig”, glundert Joep,”Er waren kinderen bij die mij wilde leren
rekenen en tekenen op de borden van school en bij Tante Sien. Die moest ik dus eerst
vertellen dat rekenen en taal voor hun erg belangrijk was maar dat Joep al heel wat jaren
geleden naar school is geweest.” Joep schatert het dan uit als hij dit
verteld.
“Bijna alle kinderen wilde wel met mij op de foto”, gaat Joep
verder,”sommigen waren eerst een beetje bang voor zo’n grote olifant.
Ik vertelde ze dan dat ze helemaal niet bang hoefde te zijn omdat ik
het in het begin ook een beetje eng vond al die kinderen. Dan waren ze
direct gerust gesteld om samen met mij voor de juf te poseren.”
“Sommige van hen hadden de smaak te pakken”, lacht Joep, “die
wilde na het op de foto gaan wel even knuffelen. Dan fluisterde ze in
mijn oor dat ze mij lief vonden en een aantal vriendjes vroeg dan of ik
niet bij hen wilde komen logeren.”

“Jammer genoeg moest ik ze dan vertellen dat dat niet ging”, zucht Joep, “Ik heb het heel druk
om uit logeren te gaan.”
“Bedrijven en instellingen”, legt Joep uit, “kunnen met Els een afspraak maken om mij een
week te logeren te krijgen. Je moet er dan wel voor betalen, want zonder centjes kunnen de
slimme mensen geen onderzoek doen.”
O.a. dankzij Joep zijn logeerpartijen komt het onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker
steeds een stapje verder, dichter bij de oplossing.
Vol vuur gaat Joep verder:”Gelukkig zijn er niet zoveel
kinderen met deze ziekte. Dat is ook een beetje het
probleem, gaat hij door, want hierdoor is het fonds vrijwel
helemaal afhankelijk van giften en sponsoring.”
Omdat alles wat er bij Villa Joep gebeurd geheel
belangeloos gedaan wordt, ook de dingen die verkocht
worden hoeft het fonds niet zelf in te kopen maar wordt
door bedrijven e.d. geschonken, is de weg naar een
succesvolle oplossing niet uitzichtloos meer.
Villa Joep is in 2004 opgericht door o.a. de ouders van Joep, die helaas niet ouder dan 4,5 jaar
mocht worden. Belangrijkste doelstelling van het fonds is dat uiteindelijk alle kinderen met
neuroblastoom kinderkanker genezen kunnen worden. Na een aantal jaren van redelijke
stilstand in de onderzoeken, kon er in 2012 een belangrijke doorbraak worden gemeld.
Nederlandse oncoloog Maarten Egeler leidt een team van gespecialiseerde collega's van
verschillende ziekenhuizen in Noord-Amerika. Verder wordt er ook in Nederland veel
onderzoek gedaan. In een door Villa Joep geïnitieerd en gesteund onderzoek, ontdekte de
onderzoekers van de afdeling Oncogenomica van het AMC in Amsterdam twee oorzaken
neuroblastoom. De resultaten hiervan werden gepresenteerd in het gezaghebbende tijdschrift
“Nature”.
Zoals gezegd; Het doel van Villa Joep wordt bereikt wanneer er geen kind meer sterft aan
neuroblastoom. In het jaar 2015 wil het fonds op zijn minst een duurzame samenwerking met
een onderzoeksinstituut aan gaan.
Het fonds wil ook een Villa Joep neuroblastoom laboratorium binnen het nieuwe National
Children's Oncology Center (NKOC) in Nederland, dat een van de grootste Children's
Oncology centra van de wereld zal zijn, realiseren.
Om dit te bereiken wordt er hard gewerkt om de omzet te laten groeien. Voor een
geloofwaardige samenwerking met NKOC moeten het fonds in 2015 groeien tot 1,5 miljoen
per jaar 100% voor onderzoek, want Villa Joep heeft geen operationele kosten. Het wordt
geheel gerund door vrijwilligers. Alle instituten, mensen en bedrijven die betrokken zijn bij
Villa Joep doneren hun tijd en professionele expertise voor dit opmerkelijke initiatief. Dus dit
maakt de stichting tot 100% van het geld te besteden heeft aan neuroblastoom onderzoek.
Villa Joep zoekt ook steeds naar internationale expansie, om zo een hoge kwaliteit
neuroblastoom onderzoek te kunnen realiseren.
Met een kleine snik in zijn stem neemt Joep afscheid:”Daarom beste mensen zijn wij heel blij
met alles wat jullie voor ons gedaan hebben. Ik heb het reuze naar mijn zin gehad bij jullie en
dankzij de logeerpremie, de verkochte olifantjes en de foto’s kunnen we weer wat doneren aan

het Villa Joep fonds. Gezamenlijk met alle dingen bij elkaar hopen we daardoor ons doel te bereiken.”
Dat Joep al een echte zakenm...euh zaken olifant is
blijkt wel als het echt afscheid van ons neemt.
Zachtjes fluistert hij ons toe:”Ook al logeer ik niet
meer bij jullie, als er nog mama’s, papa’s of andere
mensen zijn die een olifantje willen kopen, gewoon
even bellen naar Els hoor. Die zorgt er dan wel voor
dat ze jullie kant op komen. Het is tenslotte een leuk
cadeautje voor een verjaardag, geboorte of als
slaapknuffel”.
Nog één keer legt Joep zijn grote slurf om ons heen alvorens hij achter in de auto van Els terug
gaat richting Spijkenisse, op weg maar weer een gulle sponsor.
Heeft u vragen of wilt u doneren? Hieronder vindt u de gegevens.
Stichting Villa Joep
Het Kleine Loo 414 G
2592 CK Den Haag De Nederland
T: +31 (0) 70-750 74 88
E: info@villajoep.nl
Voor vragen over het onderzoek kunt u Contact Gilles Jonker (+31 612 966 281),
Hera Lichtenbeld (+31 650 693 061) of per e-mail onderzoek@villajoep.nl
Parent organisaties, neem dan contact op met Ann Huijbregts (+31 681 433 236) of per e-mail
families @ villajoep .nl
Indien u Villa Joep wil steunen dan kunt u uw donatie overmaken op de bankrekening van
Villa Joep
bij de Rabobank, Den Haag,
Nederland BIC / SWIFT nummer: RABONL2U
IBAN nummer: NL78RABO0155013866

Olifantjes-nieuws-Olifantjes-nieuws-Olifantjes-nieuws-Olifantjes-nieuws!
Het totaal aantal olifantjes wat inmiddels verkocht is door TT-team is
61. Omdat we als organisatie een prettige gevoel hebben over
gehouden aan ons logeer samenwerking, is er besloten om in ieder
geval tot eind van dit jaar alle nieuwe wenners een olifantje cadeau te
doen. Hopelijk kunnen we die 61 nog een stuk verhogen.
Als voorlopig laatste afsluiting van de olifantjes willen wij u dit niet
onthouden. De laatste dagen van zijn logeerpartij vertoefde Joep op
kantoor bij Sjaak. Hier maakte hij kennis met ome Jan (Volgens Joep
bijna net zo groot als hij.....), toen ome Jan hoorde van de actie van
Villa Joep kocht hij een olifantje om die direct terug te doneren aan het
KDV.
Link jij/u onze actie ook door?

Des te meer verkochte olifantjes, des te meer onderzoek er gedaan kan
worden.

Al avonturen van Joep bij onze kinderdagverblijven en BSO’s waren te volgen op ;
www.facebook.com/kotantethea
www.twitter.com/kotantethea

Er staat een logeerboek op
www.tantethea.nl
Ook is zijn logeerboek te vinden op;
http://online.fliphtml5.com/ftaz/tdsb/#p=1

DAG JOEP,
TOT EEN VOLGENDE KEER!

