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De schijnwerper op de
Kanjerkastelen van EuroParcs
Als je kind ziek is en je leven beheerst wordt door behandelingen en ziekenhuisbezoeken, is op
vakantie gaan het laatste waar je aan denkt. Je kunt je alleen maar focussen op de zorg voor je kind en
de dagelijkse gang van zaken in het gezin. Terwijl vakantie juist een welkome afleiding kan zijn. Een
van de organisaties die gezinnen hierin tegemoetkomt, is EuroParcs Charity Foundation. Deze stichting
biedt gezinnen met een kind dat kanker heeft en gezinnen van een overleden kind een gratis vakantie
aan in een Kanjerkasteel.

EuroParcs Charity Foundation werd
opgericht vanuit EuroParcs, een
bedrijf dat op diverse locaties in ons
land vakantieparken runt. In juni 2014
opende de stichting op het huidige
EuroParcs Resort Limburg in Susteren
het eerste Kanjerkasteel, speciaal
gericht op gezinnen die getroffen zijn
door kinderkanker. In het verleden
sponsorde de stichting meerdere
goede doelen. ‘Maar die versnippering
vonden we onpersoonlijk’, vertelt
Josefina Vos, bestuurslid van de
stichting. ‘We wilden ons liever
richten op één doelgroep, zodat onze
steun meer persoonlijk zou worden.’
Waarom juist deze doelgroep, vraag
ik Josefina. ‘Ouders worden helemaal
in beslag genomen door hun eigen
werk, de zorg voor het gezin en de
behandeling van het zieke kind’,
vertelt ze. ‘Ze denken er niet aan
om op vakantie te gaan, totdat het
wordt aangeboden. Terwijl het voor
de kinderen, zowel het zieke kind als
de brusjes, eigenlijk wel heel fijn is
om even weg te zijn.’ Belangrijk om
te vermelden, is dat gezinnen van een
overleden kind ook van harte welkom
zijn in een Kanjerkasteel.
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De VOKK attendeert ouders
regelmatig persoonlijk of via
de website of Facebook op de
mogelijkheid van een verblijf in een
van de twee Kanjerkastelen. Want
in april 2018 werd namelijk nóg een
Kanjerkasteel geopend. Op EuroParcs
Resort Veluwemeer in Nunspeet om
precies te zijn.

‘Daarna komen wij in actie. Woont
een gezin binnen een uur rijden van
ons kantoor in Apeldoorn, dan gaan
we altijd persoonlijk langs en brengen
het gezin een boekje en een ‘beer van
belofte’. Die beer belooft de kinderen
dat ze bij ons op vakantie mogen
komen. Is de afstand te groot, dan
sturen we boekje en beer op.’

KLEINE BEER

Het boekje waar Josefina aan refereert
heet Kleine Beer gaat op vakantie naar
Hommelheide. Het werd geschreven

Aanmelding voor een verblijf loopt
altijd via de VOKK, legt Josefina uit.

door Hijltje Vink die na het overlijden
van haar dochter Alana een vakantie
doorbracht in het Kanjerkasteel in
Susteren. Zij vertelt hoe ze op het
verhaal kwam. ‘Deze fijne plek heb
ik beleefd door de ogen van onze,
toen vierjarige, Aishwarya. Haar
gedachten, haar vragen en haar
woorden, maar ook de dingen die zij
opmerkte, heb ik vertaald naar wat
Kleine Beer meemaakt. Daardoor
is het zo’n echt verhaal geworden.
Het leuke is dat de kinderen zo veel
herkennen als ze eenmaal in Susteren
bij het Kanjerkasteel zijn. De weg die
een stukje omhoogloopt, hoe het huis
eruitziet, de aanwezige dieren, het
zandstrand met de grote gekleurde
glijbanen … Alles is nog hetzelfde als
in het boekje.’
SAMEN MET OPA EN OMA

Stijn en Jort Liefbroer

Sinds 2014 waren zo’n 250 gezinnen
te gast in een Kanjerkasteel.
Vaak betekende dit een welkome
afleiding na een lange periode van
behandelingen in het ziekenhuis.
Enkele ouders vertellen graag hoe zij
deze vakantie beleefden.
Déborah Liefbroer was er in de
afgelopen kerstvakantie samen
met haar man en zoons. ‘Twee jaar
geleden kreeg onze zoon Stijn, nu
acht, daags voor kerst de diagnose
leukemie. Tijdens kerst lag hij dus in

het ziekenhuis. Nu, twee jaar later,
kreeg hij vlak voor kerst zijn laatste
chemo. Daarom was het zo bijzonder
dat ons gezin, samen met opa en
oma, deze week vakantie mocht
vieren. Een supermooie afsluiting van
twee jaar behandelingen.’
GEWELDIGE OPLOSSING

Carolina Borges was met haar man
Geert en hun twee dochters in de
zomer van 2017 te gast. Ze hadden
een lang behandeltraject en een
stamceltransplantatie achter de rug.
Door de onzekerheid die dit met
zich meebracht, was vooruit boeken
van een vakantie onmogelijk. Toen
de gezondheid van dochter Ana
Elena het eindelijk toeliet, was er
geen betaalbare vakantie meer te
krijgen. Carolina: ‘Toch waren we
daar wel aan toe. Het Kanjerkasteel
bleek een geweldige oplossing. Onze
meiden maakten veel gebruik van de
kinderactiviteiten, het zwembad en
het speelplein. Ook speelden ze vaak
in onze eigen privéspeeltuin bij het
huisje.’ Vakantie vieren na een periode
van zorgen en behandelingen is extra
bijzonder als je kind herstellende is.
Carolina: ‘Wat deze week zo speciaal
maakte, was dat deze vakantie een
eerste en belangrijke stap was naar het
“gewone” leven. De eerste vakantie
zonder neussonde en medicijnen.’

TIJD VOOR ELKAAR

Esther van der Roest verbleef met
haar gezin in een huis op EuroParcs
Resort Veluwemeer. Omdat ze graag
hun hond wilden meenemen, konden
ze niet in het Kanjerkasteel. Ze
kregen een ander huis toegewezen.
Op mijn vraag wat de vakantie zo
bijzonder maakte, vertelt Esther:
‘Deze week betekende voor ons gezin
vooral rust. En tijd doorbrengen
met elkaar, want daar kwamen we
eigenlijk niet aan toe. Hierdoor
verdwenen de ziekte en alle zorgen
voor even naar de achtergrond.’
Tot slot nog even een stukje uit het
verhaal van Kleine Beer. Aan het
einde van de vakantie vraagt hij zijn
moeder: Wat vond u het fijnst, mamma?
Mamma moest even na denken. ‘Ik
vind,’ zei ze, ‘ik vind het fijnst dat
in deze vakantie de kleuren weer
teruggekomen zijn in mijn leven. Toen jij
Beukemie kreeg, werd alles ineens donker
en zwart. Deze week kwamen als
vanzelf de kleuren weer terug. En daar
ben ik heel blij om.
Zo mooi kan het verblijf in een
Kanjerkasteel zijn!
Elske Slingerland-Schreuders
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