
Jan van-Bus;;f en zíjn persoonlíjke dive om geld op te halen voor KWF

'OndeÍzoek naar kanker móet doorgaan'
DEURNE - Jan van Bussel kan en zal de striid tegen kanker niet opgeven'
Ondanks de negatieve ber
Alpe d'HuZes. In zijn direc
oÍ overliiden aan de ziekte.
doen,"

Op het dressoir in zijn huis aan de
Péelslenk staat een klein gedach-
tenisprentje, Het is de droevige en
tastbare laatste herinnering aan
zijn nichtje. Jan van Bussel pakt het
kaartje op en laat het zien, zichtbaar

alleen maar erger werd en ze naar
het ziekenhuis ging, bleek het acute
leukemie. Ze ging in een Paar dagen
tijd van het Elkerliek, naar het Rad-
boud UMC in Nijmegen, naar het
UMC Groningen. Daar hebben ze er
alles aan gedaan om haar te redden'
Contact gehad met andere EuroPese
oncologen. Maar na een week was
ze overleden."

Heel lijstje
Het was niet de eerste persoonlijke
ervaring van de Deurnenaar met
kanker. Inmiddels kan hij jammer
genoeg al een heel Lijstje van fami-
Iieleden en wienden oPnoemen die
getroffen zijn. "lk heb wel eens ge-
zegd: het lijkt wel of het kanker re-
gent." De vaste vriendengroeP van
Van Bussel telt 13 personen, waar-
van er vier kanker hebben gehad.
Daaronder zijn eigen vrouw Helmie'
ln 2OO2 werd bij haar borstkanker
geconstateerd. "Je bent als partner
machteloos. Je staat erbij en kijkt
ernaar. "
Helmie is inmiddels lJenezen, maar
dat geldt niet voor één van Jans bes-
te vrienden. FIij overleed bijna 3 jaar

was
iets
.Hij
Zes,

met het team van BIG Challenge -
Veehouderij tegen kanker, Door zijn
werk als teamleider Agro bij ABAB
accountants en adviseurs kwam hij
met BIG Challenge in aanraking'
"Deelname aan AlPe d'HuZes was
voor mij dé manier om mijn mach-
teloosheid om te zetten in iets tast-
baars. "

ln 2072 fietste Van Bussel oP één
dag zo vaak mogelijk de Franse berg

Alpe d'Huez op. Het evenement en
de verhalen daar omheen onder-
streepten voor hem de noodzaak
van het bijeen brengen van zoveel
mogelijk geld voor het onderzoek
naar kanker. In 2013 ging hij mee
als vrijwilliger, maar dit jaar stapt hij
zelf weer op de fiets.

Zeer
Het heeft hem letterlijk zeer ge-
daan, al die recente negativiteit en
commotie rond de besteding van het
geld van Alpe d'HuZes. "Ik weet
hoe hard alle betrokken werken om
iets betekenen voor een ander. En
ik weet als geen ander hoe hard dat
geld nodig blijft." Zijn besluit om
óok dit jaar mee te fietsen maakte in
zijn directe omgeving wel wat reac-
ties los. "'Ga jij daar nog geld voor
inzamelen Jan?', werd mij gevraagd.
Natuurlijk ga ik door. Ik kón ook niet
anders. Juist bij tegenslagen moet je
volhouden. Opgeven is geen oPtie.
Anders doe je al die strijdende men-
sen toch hopeloos tekort? "

Hét bewijs dat het geld goed terecht
komt, kreeg Van Bussel toen een
andere vriend vorig jaar darmkan-
ker kreeg, met uitzaaiÏngen naar
het buikvlies, Voorheen dodelijk'
De vriend onderging een HIPEC-
behandeling. Een nieuwe therapie
op basis van baanbrekend onder-
zoek, waarbij tumoren oPeratief
verwijderd worden en de buikholte
gespoeld wordt met een warme che-
movloeistof . "Dit soort onderzoek
wordt gefinancierd met het geld van
Alpe d'HuZes. Nu overleeft 6 van de
10 kankerpatiënten, dat moet naar
10 van de 10."

Om zoveel mogelijk geld bijeen te
brengen doet Jan van Bussel meer
dan alleen maar trainen. Inmid-
dels heeft hij 100 gasten bij hem
thuis aan de eettafel gehad. Voor aI
die mensen kookten zijn vrouw en
zoon sponsordiners. En oP 12 aPril
organiseert Van Bussel een groot
benefietconcert bij MFA 't Huis in
Vlierden. Daar zit voor hem nog een

Jon von Bussel,

belangrijke link met zijn overleden
vriend. "We zijn als jongetjes van 12
jaar begonnen met muziek maken
en speelden samen jarenlang in de
band Oelight. Toen hij overieden
was hebben we hem ook een muzi-
kaal eerbetoon gegeven, Dit is een
mooi vervolg. "

b:l
nefietconcert ToPPers uit de ToP
2000 plaats. De gehele o1:brengst
van deze avond komt ten goede
aan de kankerbestrijding. De
hele avond staat in het teken
van onvervalste klassiekers uit
de Top 2000. Naast het Deurnese
popkoor Skoor en de feestband
Party Unlimited is er een specta-
culair optreden van de KemPen
Toppers, Een echte avond uit,
voór een mooi doel. Kaarten zijn '
te koop bij geselecteerde ver-
koopadressen (zie de advertentie
elders in deze krant).


