
SEPTEMBER 2015

WWW.DIDI .NL

FALL ‘15

MODE met INHOUD



MODE
MET
INHOUD
De afgelopen acht jaar heeft Didi als vaste 
partner van KWF Kankerbestrijding aandacht 
gevraagd en fondsenwerving gedaan voor 
borstkanker.
 
Omdat Didi vindt dat KWF fantastisch werk doet, 
heeft zij ervoor gekozen KWF dit jaar te steunen 
door een compleet modemagazine te wijden aan 
vrouwen die te maken hebben of hadden met 
kanker, of die door hun werk of inzet het leven van 
een ander positiever willen maken.

In dit magazine lees je hun verhalen. Over de strijd, 
maar meer nog over de kracht die ze eruit weten 
te halen. Deze prachtige en inspirerende vrouwen 
bewijzen stuk voor stuk wat Didi wil laten zien:
ieder mens is mooi.
 
Join our sisterhood!  www.didi.nl/sisterhood

Ketting 24.95
Jasje 79.95

Top 39.95

Rok 79.95



Willemijn (51) is fondsenwerver voor KWF 
Kankerbestrijding. Ze is gescheiden en 
heeft twee kinderen. 

“Dit project met Didi ligt mij na aan het hart. 
We werken al acht jaar samen en de be-
trokkenheid is enorm. Didi is ‘pretty different’, 
iets wat ontzettend goed past bij de vrouw 
met kanker. Als je kanker krijgt, staat je hele 
leven op zijn kop. Ik kan mij voorstellen dat 
je je dan ‘pretty different’ voelt. Er is toch wel 
een leven voor en een leven na kanker. Het is 
mooi als een merk als Didi dat omarmt en er 
voor jou wil zijn.

De afgelopen jaren werd er tijdens de borst-
kankermaand steeds een mode-item verkocht 
waarvan de opbrengst naar KWF ging. Deze 
keer is het nog grootser aangepakt met dit 
magazine waarin vrouwen geportretteerd zijn 
die in hun leven allemaal op een bepaalde 
manier geconfronteerd werden met kanker. 
Tijdens het maken van deze foto was ik om-
ringd door hun verhalen en dacht ik aan de 
mensen uit mijn eigen leven die het helaas 
niet hebben overleefd. Een diep emotioneel 
moment. 

Ik verloor zelf twee jonge vrienden aan de 
ziekte, dat gaf mij toen zo’n machteloos gevoel 
dat ik iets wilde gaan doen wat ertoe doet. Ik 
heb eerst vrijwilligerswerk gedaan en werk nu 
al vijftien jaar voor KWF. Het is prachtig om te 
zien dat we stappen zetten en dat het onder-
zoek naar kanker verschil maakt. Onze nieuwe 
campagne heet ‘Samen komen we steeds
dichterbij’, die saamhorigheid zie je ook terug 
in dit magazine. De missie van KWF is minder 
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit 
van leven voor de patiënt. Wat we uiteindelijk 
willen is dat er niemand meer doodgaat aan 
kanker. Dat is onze toekomstdroom.”

Vest 89.95

Rok 79.95

Top 39.95



Angèle (42) werkt als model, actrice en 
trainingsacteur. Ze is single. Ze draagt het 
BRCA1-gen waardoor ze een verhoogde 
kans op borstkanker en eierstokkanker 
heeft.

“Vierenhalf jaar geleden bleek dat mijn moe-
der het gen bij zich droeg. Twee jaar later liet 
ik mezelf testen en bleek ik ook drager te zijn. 
Ik werd elk half jaar gecontroleerd en afge-
lopen november werd er een kleine tumor in 
mijn borst ontdekt. Mijn borst is geamputeerd 
maar mijn tepel heb ik kunnen behouden, het 
ziet er heel echt en netjes uit. Bij de laatste 
MRI was alles goed.

Het modellenwerk heeft me enorm geholpen 
de afgelopen maanden. Het zorgde ervoor 
dat ik niet wegzakte in verdriet. Op een ge-
geven moment zat ik te huilen omdat mijn 
borst was verwijderd en toen zag ik op Face-
book dat een van mijn foto’s meedeed in een 
wedstrijd. Zoiets kleins was precies wat ik toen 
even nodig had. 

Vanwege het gen moest ik ook mijn eileiders 
en eierstokken laten verwijderen. Dat was 
voor mij zo emotioneel. Ondanks dat ik geen 
kinderwens heb, wilde ik niet dat die keus mij 
werd afgenomen. Ik las over een onderzoek 
en heb besloten om alleen mijn eileiders weg 
te laten halen. Iedereen raadde het af, maar 
dit voelde goed voor mij. 

Kanker krijgen zorgde ervoor dat ik voor 
mezelf moest kiezen. Als dat niet was ge-
beurd, had ik nu nog in een relatie gezeten 
waarin ik mezelf te veel opofferde. De afge-
lopen maanden heb ik keuzes moeten maken, 
die ik niet wilde maken. Toch heb ik daardoor 
nu honderd procent vertrouwen in mezelf. 
Gaan voor je gevoel en je eigen wensen, is het 
beste wat je kunt doen.” 

Vest 109.95

Blouse 39.95

Broek 79.95



Liselotte (31) is single. Ze werkt als
tatoeëerder en is gespecialiseerd in
dermopigmentatie (www.luckylucy.nl).

“Zes jaar geleden kwam er voor het eerst een 
vrouw bij mij de zaak binnengelopen die vroeg 
om een tepelreconstructie. Ze had van het 
ziekenhuis het advies gekregen om naar een 
tattooshop te gaan. Ik vond het heel mooi om 
dit voor haar te kunnen doen. Het inspireerde 
mij enorm: ik wil vrouwen informeren over de 
mooie mogelijkheden die er zijn en ze helpen 
over de drempel te stappen om toch naar een 
tattooshop te gaan.  
 
Ik heb me er inmiddels in gespecialiseerd. 
Om een zo realistisch mogelijk effect te krij-
gen, werk ik met tien tot twintig verschillende 
kleuren inkt. Ik maak bijvoorbeeld ook kleine 
vaatjes in de borst. Vrouwen die beide borsten 
hebben verloren nemen vaak een foto mee. 
Als er één borst is verwijderd, gebruik ik de 
andere borst als voorbeeld. 

Het is geen ingrijpende behandeling maar 
het effect is wel ingrijpend, dat maakt het zo 
dankbaar om te doen. Natuurlijk had ik liever 
dat het werk wat ik doe niet bestond, dat het 
niet nodig was. Maar het is wel prachtig om te 
zien wat zoiets voor een vrouw kan betekenen. 
Ik hoop vrouwen dat laatste stukje te geven 
na de hele reis die ze hebben meegemaakt. 
Ik vind het fijn dat mijn cliënten aangeven dat 
ze zich completer voelen, of net iets meer 
zelfvertrouwen krijgen. 

Ik kreeg laatst een berichtje van een vrouw die 
dankzij de tepelreconstructie weer topless op 
het strand durft te liggen. Dat is het grootste 
compliment wat ik kan krijgen.”

Broek 69.95

Top 69.95



Revelina (40) is moeder van Isis (6), ze is single en 
werkt als senior secretary bij EY. Anderhalf jaar ge-
leden ontdekte zij dat ze baarmoederhalskanker 
had.
 
“Het werd even heel stil in mijn hoofd toen ik hoor-
de dat ik kanker had, ik hoorde alleen nog maar 
dat woord. Tijdens zo’n periode met een operatie, 
chemobehandelingen en bestralingen word je echt 
geleefd. Zowel mijn baarmoeder als de omliggende 
lymfeklieren moesten worden verwijderd.
Dat de keus om geen kinderen meer te krijgen voor 
mij werd gemaakt, vond ik erg heftig. Ik sloot meer 
kinderen krijgen niet uit.

Natuurlijk heb ik gedacht: Waarom ik? Maar daarop 
kon ik geen antwoord geven. Ik wilde de ziekte met 
trots dragen daarom heb ik ook nooit een pruik op 
gehad. Met mijn kale koppie deed ik mijn dage-
lijkse activiteiten en ging ik ‘gewoon’ naar borrels 
en feestjes. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te 
genieten en te lachen. Zo ben ik van nature, posi-
tief! Nadat de behandelingen voorbij waren, kwam 
ik mezelf wel tegen. Ik liep voorheen altijd hard, nu 
hield ik het nog geen twee minuten vol. Ik was boos 
en gekwetst. Via een oncologisch revalidatietraject 
heb ik fysieke en psychologische begeleiding
gehad. Dat heeft mij goed gedaan. De gevolgen 
van het ziek zijn, moest ik accepteren voordat ik
verder kon. Dit kunnen loslaten, voelde als een
bevrijding. Het gaat heel goed met me nu.
Ik voel me Revelina versie 2.0. Ik wil niet leven in de 
ban van wat er is gebeurd, daar is het leven echt te 
kort voor. Elke keer als mijn dochter bij me is, besef 
ik dat ik ontzettend heb geboft. Angsten heb ik niet 
meer. Ik heb een tweede kans gekregen.”

Isis (6) zit in groep 3. Ze houdt van spelen met 
Lego en My Little Pony.
 
Revelina: “Ik heb het ziek zijn heel klein gehouden 
voor Isis. Ze was destijds ook nog maar vier jaar oud, 
hoe moest ik het aan haar uitleggen?

Op school is er door de juf wel aan de kinderen 
verteld dat ik heel erg ziek was, maar meer vragen 
heeft Isis er nooit over gesteld. Ik heb tegen haar 
gezegd dat mama vaak naar het ziekenhuis moest 
voor ‘medicijntjes’, omdat ik buikpijn had. Ook heb 
ik haar verteld dat ik door ‘de medicijntjes’ mijn 
haren zou verliezen. Ik had altijd heel lang haar. Isis 
was erbij toen ik het af liet scheren door mijn bro-
er. Ze haalde haar handjes over mijn kale hoofd en 
zei met een glimlach: “Mama is helemaal glad!’ Dat 
was wel een slikmomentje. Op de momenten dat ik 
met pijn op de bank lag, maakte ze extra plaats voor 
me en kwam ze naast me liggen. En toen mijn haar 
weer terug groeide, zei ze: ‘Lekker zacht mama, net 
een soort vachtje’.”

T-shirt 24.95

Jumpsuit 49.95



Top 49.95

Riem 34.95

Broek 74.95

Blouse 29.95

Rok 39.95



Sabrina (33) is single en op zoek naar een nieuwe uitdaging 
op werkgebied. Ze doneerde haar haren aan Stichting
Haarwensen.

“Ik loop al jaren rond met het idee om mijn haar te doneren.
Ik heb het altijd lang gehad, het kwam nu echt tot op mijn billen. 
De afgelopen twee jaar heb ik het heel bewust zo lang mogelijk 
laten groeien. Ik heb me verdiept in de regels voor haardonatie 
en wist dat het minimaal 25 centimeter moest zijn.
Uiteindelijk heb ik meer dan 35 centimeter kunnen doneren.
Het is nog nooit zo kort geweest. Eigenlijk was vooral mijn
omgeving zenuwachtig voor het eindresultaat maar iedereen
vindt het prachtig. Zelf ben ik er ook heel blij mee! Dat ik mijn 
haar zou doneren aan Haarwensen stond voor mij al snel vast 
omdat het wordt gebruikt voor pruiken voor kinderen. 

Ik stel me dan zo voor dat je dat als kindje allemaal mee moet 
maken en met zo’n pruik ben je dan toch onwijs blij.

Ik vind het een mooie gedachte dat ik op deze manier iemand 
kan helpen. Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik gezond ben, 
dat is voor sommige mensen heel anders. Neem het buurmeisje 
van mijn ouders, zij is zeventien en heeft botkanker gehad. Maar 
ook in mijn eigen familie werden mensen door kanker getroffen. 
En mijn eigen moeder had jaren geleden baarmoederhalskanker 
en huidkanker. 

Ik hoop anderen te inspireren om ook hun haar te doneren. Als je 
gezond bent, mag je niet klagen en je haar groeit toch wel weer 
aan. Het is toch prachtig om zoiets voor een ander te kunnen 
betekenen?”

Ketting 17.95

Jasje 79.95

Top 39.95

Ketting 21.95



Nannette (46) is moeder van een dochter en 
heeft een relatie. Ze verkoopt haarwerken 
(www.mienispruiken.nl). Zes jaar geleden 
ontdekte ze dat ze borstkanker had.

“Mijn leven is behoorlijk veranderd de afge-
lopen jaren. Ik was altijd een workaholic die 
dacht tot haar honderdste keihard te werken. 
Maar nu pluk ik de dag en geniet ik veel meer. 
Als mijn dochter vrij is, sta ik op het school-
plein. 

Mijn moeder had borstkanker toen ik bij me-
zelf een bobbeltje opmerkte. Ik bleek een 
agressieve vorm van borstkanker te hebben. 
Mijn borsten zijn allebei geamputeerd. Ook 
heb ik mijn lymfeklieren en mijn eierstokken 
preventief laten verwijderen. Het was een 
emotioneel en fysiek zware tijd. Samen met je 
moeder aan de chemo liggen, is bizar.

Na zestien chemotherapieën en anderhalf 
jaar immuumtherapie, krijg ik nu nog steeds 
een hormoonbehandeling. Ik heb lange tijd 
zonder borsten rondgelopen omdat ik veel te 
verwerken had. Totdat de chirurg zei: ‘Stel nu 
dat je 85 wordt, dan heb je nog 42 jaar je
nieuwe borsten’. 

Mijn haar verliezen vond ik heel erg. Op de 
dag dat mijn moeder overleed, begon het 
uit te vallen. Mijn vriendin Leonie heeft het er 
toen voor me afgeschoren. Mijn dochter heeft 
er ook een stukje afgeknipt. Ik had zelf al een 
pruik geregeld.Door mijn eigen ervaring wilde 
ik andere vrouwen helpen. Ik had jarenlang een 
eigen kapsalon en besloot mij te specialiseren 
in haarwerken voor vrouwen die hun haar ver-
liezen door chemo of een haarziekte. 

Sinds vorig jaar werken Leonie en ik samen. 
Ik herken veel bij die vrouwen, en zij bij mij. 
Ik vind het belangrijk dat een vrouw zichzelf 
ziet als ze in de spiegel kijkt en zich daar goed 
over kan voelen.” 

Vest 99.95

T-shirt 39.95

Broek 49.95



Easy May (20) studeert en heeft een relatie. Op 10 
april 2015 verloor ze haar moeder aan borstkanker.

“Ik vind het bijzonder hoe positief mijn moeder is ge-
bleven. Dat ze ziek was, zag je niet aan haar: ze straalde. 
We waren ontzettend hecht. Dat ze er niet meer is, ge-
loof ik nog steeds niet. 
Negen jaar geleden bleek ze borstkanker te hebben. 
Na een operatie ging het beter, maar een paar jaar later 
kwam de kanker uitgezaaid terug. In januari hoorden we 
dat ze was uitbehandeld. Ik weet nog dat we tegen elkaar 
zeiden dat we het niet beseften. Erover praten vonden we 
moeilijk. Ik wilde tegen haar aankruipen en huilen, maar 
deed het niet. Ik wilde ons allebei beschermen tegen 
mijn verdriet. 
De laatste anderhalve week ging ze ineens hard achteruit. 
Mijn verjaardag, 30 maart, was de laatste dag dat ze er 

echt nog bij was. Mijn vader en ik hebben haar in die peri-
ode verzorgd, hoe lastig zij dat ook vond. Voor mij was 
het ook moeilijk, maar ik ben dankbaar dat ik er zo voor 
haar kon zijn. Mijn moeder waakte altijd als een leeuwin 
over haar gezin, nu deed ik dat voor haar. 
Ik dacht steeds: Wat moet ik als ze er niet meer is? En 
toch ben je sterker dan je denkt. Ik kan en wil ook nog niet 
echt naar de pijn toe. Het is zwaar genoeg om iemand 
constant te moeten missen. 
Mijn moeder hoopte dat haar vriendinnen mij op zouden 
vangen en dat is precies wat er nu gebeurt. Ik ben met 
Lou (rechts) en haar gezin op vakantie geweest en ook 
twee van haar andere vriendinnen zie ik veel. Mijn moe-
der voelt hierdoor heel dichtbij.”

Tuniek 59.95

Broek 79.95

Ketting 19.95



Lou (48) is getrouwd, heeft drie dochters en 
een kleinkind. Ze werkt als schrijver en illus-
trator. Afgelopen januari bleek ze anuskanker 
te hebben. Ze was goed bevriend met Marilie, 
de moeder van Easy May (links).

“Marilie haar laatste maanden, waren de eerste 
maanden dat ik ziek was. Dat was heel cru. Ik 
was er vroeg bij en heb enorme mazzel gehad. 
Ik had nog nergens last van. Van de behande-
ling ging ik me wel ziek voelen, maar ik heb 
niet het gevoel dat ik kanker heb overleefd. Op 
het moment dat ik ziek werd en zes weken lang 
dagelijks bestraling kreeg, besefte ik pas echt 
wat Marilie al die tijd had meegemaakt.

Haar ziekte heeft onze vriendschap enorm 
verdiept. We hebben intense momenten met 
elkaar beleefd: we hebben veel gejankt, maar 
ook veel gelachen. Marilie was zo lief.
Het gemis wordt steeds groter, dat merk ik nu. 
Het ergste wat kon gebeuren, is gebeurd: ze is 
er niet meer. Voor ons verschrikkelijk moeilijk, 
maar voor haar is het zo fijn om niet meer ziek 
te zijn. Het is voor mij een goede reminder om 
alles uit het leven te halen. 

Easy May is heel bijzonder. Ze lijkt ook waanzin-
nig veel op Marilie. Het is echt het schoolvoor-
beeld van ‘my daughter from another mother’. 
We helpen elkaar ook in de verwerking. Het is 
alsof we aan het diepzeeduiken zijn, af en toe 
halen we een klein wrakstuk omhoog. Marilie 
komt vaak voorbij in onze gesprekken, ze is on-
derdeel van ons leven, óók nu ze er niet meer 
is. Het is fijn om er samen met vriendinnen van 
Marilie fysiek voor Easy May te zijn en haar ste-
vig vast te houden. Ik ben er trots op dat zij 
mijn ‘dochter’ is.

Trui 49.95

Rok 59.95



Ine (51) is moeder van drie kinderen. Ze 
werkt voor de huisartsenpraktijk van haar 
man. 

“Ik was één toen ik de ziekte van Wilms bleek 
te hebben: nierkanker. De artsen hadden mij 
opgegeven. Een collega van mijn vader vroeg 
of er in de kerk voor mij gebeden kon worden. 
Kort daarna kwam er een nieuwe behandeling. 
Dit samen zien we toch wel als mijn redding. Ik 
ben een van de eersten die een Wilms tumor 
heeft overleefd. 

Met de gevolgen van de chemotherapie en 
bestraling leef ik elke dag: mijn nier, het bes-
chermende kapsel en spierweefsel ben ik 
kwijt. Doordat ik nog zo klein was, is mijn lijf 
anders gegroeid. Alles is een beetje scheef. 
Hierdoor ben ik altijd uit balans. Ook heb ik 
een lager energiepeil.

Wat de lange termijn gevolgen zouden zijn, 
was vijftig jaar geleden onbekend. Zou ik zelf 
wel kinderen kunnen krijgen? Ik was dan ook 
blij verrast toen ik zwanger raakte. Pas toen ik 
zelf moeder werd, kwam het besef: Wat heb 
ik meegemaakt? En wat hebben mijn ouders 
meegemaakt? Dat was wel confronterend. Als 
ik foto’s zie van mezelf als baby raakt dat me 
enorm.

Rond mijn dertigste kwam ik terecht bij de
‘Poli Late Effecten Kinderkanker’ van het 
AMC. Hier kan ik al mijn vragen stellen en 
word ik jaarlijks gemonitord. Ik kwam eerder in 
de overgang en heb een verhoogde kans op 
borstkanker en hartfalen. Soms denk ik: Hoe 
ga ik oud worden met dit lijf? Maar ik probeer 
gezond te leven en mijn energie te verdelen. 
Ik heb drie kinderen en een lieve man. Dat ik 
nog leef, is een groot wonder.”

Broek 49.95

Ketting 19.95Jurk 69.95



Rebecca (23) heeft een relatie en studeert. 
Ze heeft Stichting Super Youth opgericht 
en doet af en toe modellenwerk. Op haar 
elfde bleek ze een hersentumor te hebben.

“Het was op het nippertje dat de tumor werd 
ontdekt. Uiteindelijk ben ik twee keer geope-
reerd en ook bestraald. Ik moest veel opnieuw 
leren zoals lopen, dingen vastpakken, lezen en 
schrijven. Ik miste groep acht volledig, maar 
op de middelbare school deed ik het toch 
heel goed. Wel heb ik voor mijn gevoel mijn 
jeugd gemist.

Ik ben nu vijf jaar stabiel. Met dit type hersen-
tumor word je nooit echt genezen verklaard, 
maar het lijkt erop dat er alleen nog wat
littekenweefsel zit. Ik heb een tremor in mijn
rechterhand, mijn evenwicht is niet zo goed, 
het kost me veel energie om mijn focus te 
houden en mijn geheugen laat me vaak in de 
steek. Maar ik leef hier nu twaalf jaar mee en je 
leert er toch mee om te gaan. Als ik het advies 
van het ziekenhuis en het UWV had opgevolgd 
dan had ik nu niet gestudeerd.
Ik heb ervoor gestreden om het toch te doen, 
niet in vier maar in zes jaar. En nu ga ik
afstuderen. Het is belangrijk om naar jezelf
te luisteren.

Vroeger had ik er meer moeite mee dat ik min-
der kan dan veel andere mensen. Ik kijk nu naar 
alles wat wel lukt en geniet van kleine dingen. 
Poffertjes eten in de Efteling of over het strand 
lopen, daar kan ik zo blij van worden. Door 
positief te blijven, kom ik steeds weer een stap 
verder. Deze shoot was een droom die werke-
lijkheid werd. Ik wil mijn positiviteit doorgeven 
en andere motiveren ook door te gaan. En zo 
kan ik blijven dromen.” 

Jurk 79.95

Sjaal 17.95

Vest 49.95



Marianne (62) is getrouwd, moeder van 
twee kinderen en oma van vijf kleinkinderen. 
Ze werkte mee aan onderzoek van KWF en 
is één van de gezichten in de campagne voor 
de KWF-collecteweek, die 7 t/m 12 septem-
ber plaatsvindt. Ze heeft chronische
lymfatische leukemie.

“Acht jaar geleden voelde ik me ineens heel 
ziek. Ik had weinig energie en het leek alsof 
er limonade door mijn aderen stroomde in 
plaats van krachtig bloed. Mijn vader was kort 
daarvoor overleden dus de huisarts dacht in 
de eerste instantie dat het daardoor kwam, 
maar uit bloedonderzoek bleek toch dat het 
leukemie was.

Die eerste jaren waren heftig. Ik had veel na-
chtmerries waarin ik droomde over de weg 
kwijt zijn en het gevoel dat ik er niet meer 
bij hoorde. Ik moest mezelf toestaan om te 
rusten. Daar heb ik het moeilijk mee gehad. 
Ik ben steeds minder gaan werken en uitein-
delijk gestopt. 

Gaandeweg leerde ik wat de goede balans 
is voor mezelf. Na een intensieve dag heb 
ik een paar dagen rust nodig. Het gaat heel 
goed met mijn bloedwaarden nu, ik word om 
het half jaar gecontroleerd. Ik zal pas worden 
behandeld als het echt niet anders kan. Dat is 
het best bij deze vorm van kanker.
Mijn leven is meer ‘pluk de dag’ geworden. 
Sparen voor later sloeg ineens nergens 
meer op. Ik heb mijn gezin en kleinkinderen 
meegenomen voor een geweldige reis op 
de Canarische Eilanden. Ik spaar nog steeds, 
maar als ik zin heb in een reisje doe ik het 
gewoon. Ik heb weleens grappend gezegd: 
chronisch ziek zijn, kost bakken met geld. 
Mijn grootste angst was dat ik mijn kleinkin-
deren niet zou zien opgroeien, maar dat 
bleek niet het geval. Ik heb een rijk leven. Ik 
ben een geluksvogel onder de pechvogels.”

Blouse 49.95

Broek 79.95

Vest 89.95

Ketting 24.95



Radha (32) is verloofd. Ze werkt als cam-
pagne coördinator samenwerkingen bij 
KWF en leidt Catwalk for Cancer.

“Ik had net mijn nicht verloren aan borstkanker 
toen ik in mijn eigen borst een knobbel voel-
de. Het was foute boel: mijn borsten moesten 
worden geamputeerd. Vanwege mijn jonge 
leeftijd kreeg ik de zwaarste chemokuur. Na de 
tweede chemo stond ik in de badkamer met 
een pluk haar in mijn handen. Ik ben naar de 
pruikenwinkel gereden en heb alles eraf laten 
halen. Chemotherapie heeft mij gesloopt. Vlak 
voordat ik ziek werd, liep ik de Dam tot Dam 
en nu zat ik thuis op de bank met de gordijnen 
dicht, gevangen in mijn eigen lichaam. 

Na mijn laatste chemo werd ik gefotografeerd 
bij Catwalk for Cancer. Ik poseerde met mijn 
kale bolletje. Die foto was het moment dat 
ik dacht: Wauw, ik ben er nog, en ik ben nog 
steeds mooi. Het raakte me zo: dit wilde ik ook 
voor lotgenoten organiseren!

Die ervaring was het begin van mijn nieuwe 
leven. Kort daarna ging ik met mijn vriend op 
wereldreis. Tijdens het reizen was het alsof ik 
de controle terug had, maar ik besefte ook dat 
ik niet langer gelukkig werd van mijn werk als 
bedrijfsjurist. Inmiddels is alles anders: ik werk 
voor KWF en run CFC op vrijwillige basis.

Het ziek zijn, is niet allemaal voor niets ge-
weest. Ik heb er een positieve draai aan weten 
te geven. Ik focuste altijd op zekerheid, maar 
je weet niet hoe het leven loopt. Ik leef niet in 
angst en geniet van alle mooie dingen.
Volgend jaar is na vijf lange jaren de hormoon-
behandeling achter de rug en ga ik trouwen.
Ik kijk uit naar de toekomst!”

Broek 59.95

Tuniek 49.95

Ketting 21.95



Wendeline (23) heeft een relatie en studeert. Op haar
negende bleek ze acute lymfatische leukemie te hebben.

“Ik was heel moe, wilde niet goed eten en had last van mijn 
rug en heup. Volgens de huisarts stelde ik me aan. Mijn 
moeder vertrouwde het niet en ging toch met me naar het 
ziekenhuis. Het was voor mij een opluchting dat ik echt ziek 
bleek te zijn, maar hoe ernstig het was besefte ik niet. Er 
volgde twee jaar lang chemotherapie, hier kwam voor mijn 
gevoel geen eind aan.  Op mijn twaalfde werd ik beter
verklaard, maar ik verdrong alles en voelde me heel anders 
dan mijn leeftijdsgenootjes. Door de leukemie en de behan-
deling bleven mijn rug en heup pijn doen. Uiteindelijk kreeg 
ik op mijn zestiende een nieuwe heup. Dat vond ik moeilijk, 
zoiets was toch voor oude mensen?  Het verwerken van het

ziek zijn, begon pas echt rond mijn achttiende. Het ging een 
tijd niet goed met me, ik kreeg paniekaanvallen.
Ik vertrouwde mijn lijf niet meer, totdat iemand zei: je lichaam 
heeft je ook weer beter gemaakt. Door de therapie die ik 
gevolgd heb, kreeg ik het gevoel mijn plekje in de wereld ter-
ug te hebben. Ik kijk niet te ver vooruit en doe nu alles wat ik 
leuk vind. Ook heb ik geleerd op mijn gevoel te vertrouwen.
In de tijd in het ziekenhuis vond ik een maatje op het internet: 
een meisje dat ook ziek was. Het hielp me toen enorm. Daar-
om ben ik nu ook maatje voor twee kinderen. Het geeft me 
een fijn gevoel om er voor hen te kunnen zijn en wat ik heb 
meegemaakt in iets positiefs om te zetten.”

T-shirt19.95

Jurk 79.95



Rachelle (39) heeft een relatie met Ronald. 
In 2003 kreeg hij teelbalkanker. Toch zijn ze 
nu de gelukkige ouders van drie kinderen. 

“We waren net drie jaar samen toen Ronald 
ziek bleek te zijn. Hij was pas achtentwintig. Er 
werd eerst gedacht aan blaasontsteking maar 
op een echo in het ziekenhuis was een tumor 
te zien. Na nog meer onderzoek bleek dat er 
grote uitzaaiingen in de lymfeklieren zaten. 
Het wachten op dit soort uitslagen was echt 
slopend.

We kwamen terecht in het LUMC waar we 
gelukkig heel snel gerustgesteld werden: de 
genezingskansen zouden heel hoog zijn. Mijn 
vriend was zelf ook geen doemdenker, dat 
hielp mij ook. In de wachtkamer ontmoette 
hij een andere jonge man die in hetzelfde 
schuitje zat. Ze zijn echt maatjes geworden. 
Ze zorgden dat ze hun chemobehandelingen 
steeds samen konden doen en bestelden dan 
pizza’s.

Ronald en ik hebben altijd een kinderwens 
gehad. We kregen te horen dat de sper-
ma-kwaliteit minder kan worden. Ik dacht wel: 
Dan ben je straks genezen en zitten we over 
vijf jaar voor een ivf-traject in het ziekenhuis. 
Dat was voor mij wel een van de zwaardere 
momenten.
We kregen het advies om pas na een jaar of 
twee aan kinderen te beginnen. De chemo 
moest eerst goed zijn lijf uit zijn. Nadat ik 
stopte met de pil was ik eigenlijk direct 
zwanger. Het was een grote opluchting voor 
ons allebei. Op zo’n moment sta je wel stil bij 
het leven en hoe dankbaar je bent dat je een 
gezond kind krijgt.

Ronald gaat nu trainen om de Alpe d’Huez 
te rijden. Dat voelt dichtbij, maar ook mooi: 
hij is genezen, we hebben kinderen, alles is 
goed.”

Top 59.95

Broek 49.95



Michelle (36) is getrouwd en werkt als 
sales- en marketingdirecteur bij een produc-
tiemaatschappij. Twee jaar geleden kreeg ze 
blaaskanker.

“Het was een vrij slechte diagnose die ik 
kreeg: spierinvasieve blaaskanker die al was 
doorgegroeid naar de lymfeklieren. Als je 
zoiets hoort, zakt de wereld onder je voeten 
vandaan. Omdat ik nog zo jong ben, kreeg ik 
niet vier maar zes chemokuren. Ik ben naar de 
hel en weer terug gegaan, maar het was de 
enige kans om dit te overleven. Ik zei elke dag 
tegen mezelf: Dit gaat voorbij. 

Drie weken na mijn laatste chemokuur ben ik 
getrouwd. Een prachtige dag, natuurlijk wel 
met een beladen randje omdat iedereen je 
ziet na je strijd. Toch wilde ik het door laten 
gaan, omdat ik niet wist of er misschien nooit 
meer dan een eerste trouwdag zou zijn. 

Het zwaarste begint na de behandeling: je 
moet weer gaan leven. Dan komen er wel 
angsten als je ’s nachts wakker wordt: Wat als 
het terugkomt? Ik ben naar een psycholoog 
gegaan en heb gezegd dat ik vanuit mijn te-
nen wilde leven en niet met het gevoel dat het 
elk moment afgelopen kan zijn. Daarna ben ik 
met een personal trainer aan de slag gegaan. 
Die twee dingen hebben mij enorm geholpen.

Minder dan een jaar nadat ik ziek werd, was ik 
weer aan het werk. Ik voel me tien keer beter 
dan voordat ik ziek werd. Dat komt ook door-
dat ik mijn grenzen nu weet aan te geven. Je 
let toch beter op jezelf. De toekomst is veel 
dichterbij. Ik denk niet over jaren, maar over 
een paar maanden of een half jaar. Dat brengt 
veel rust, ik leef meer in het nu.” 

Broek 49.95

Jas 159.95T-shirt 39.95

Ketting 24.95



Marie (9) zit in groep 6. Ze doneerde haar 
haren aan Stichting Haarwensen. 

“Ik wilde mijn haar doneren omdat mijn opa 
vier jaar geleden is overleden aan kanker. Hij 
was heel grappig. Opa maakte schilderijen. Ik 
kreeg van hem eens een zelfgemaakt poppen-
huis, daar hebben we toen samen de stoeltjes 
voor geverfd. Ik merkte er niet zoveel van toen 
opa ziek was. Hij lag in een bed in de kamer, 
maar verder leek er niets anders.

De BZT Show was mijn lievelingsprogramma 
en daar zag ik eens een kindje dat haar haren 
af liet knippen om te doneren. En een buur-
meisje heeft het ook gedaan. Ik vond het wel 
heel bijzonder daarom wilde ik het zelf ook 
doen. Ik heb het tegen mijn ouders gezegd en 
die vonden het goed. Mijn moeder vond het 
stoer van me. 

De dag dat mijn haar werd geknipt vond ik heel 
spannend. Mijn haar kwam bijna tot mijn billen. 
Ze vlechten je haar in voordat ze het afknippen. 
Ik was benieuwd hoe het eruit zou zien als de 
vlechten eraf waren geknipt. 
Op school had ik tegen niemand iets gezegd. 
De juf maakte een grapje toen ze mij zag en 
zei: ‘We hebben een nieuwe leerling in de klas’. 
Mijn klasgenootjes vonden het heel stoer. 

Ik hoop dat andere kinderen dit ook willen 
doen. Het is belangrijk om kinderen met kank-
er te helpen. En als je ziek bent, is het fijn 
om toch haar te hebben. Ik hou ervan om te 
helpen, daarom wilde ik dit graag. En ik ben 
ook wel trots op mezelf.”

T-shirt 14.95

Vest 34.95

Rok 29.95



Broek 49.95

Vest 99.95

Tuniek 59.95



Mallory (27) heeft een relatie. Ze is model
en bezig met het opzetten van een eigen 
bedrijf. Op 6 juni 2014 verloor ze haar 
moeder aan borstkanker.

“Mijn moeder was het zonnestraaltje voor 
iedereen. ‘Maar Mal, er is toch zoveel moois!’, 
riep ze vaak. Ze leerde me altijd naar de mooie 
dingen in het leven te kijken. Zes jaar geleden 
kreeg ze voor het eerst borstkanker. Na een 
heftige chemokuur en een operatie ging het 
een tijd beter maar uiteindelijk kwam het uit-
gezaaid terug. 

Ik woonde toen in New York maar dat voelde 
niet meer goed. Ik wilde er voor mij moeder zijn 
en ben terug naar Nederland verhuisd. Ik heb 
haar veel gefilmd dat laatste jaar. Hoe ze Kerst- 
en Sinterklaasliedjes zong, voor mijn kinderen 
uiteindelijk. En ik heb haar levensverhaal in een 
dagboek geschreven. 
De laatste weken waren mijn vader, mijn zus en 
ik dag en nacht voor haar aan het zorgen. Heel 
zwaar, maar toch mis ik die periode soms. Het 
was zo puur, al het andere bestond gewoon 
niet. Ze is vijf dagen voor mijn zesentwintigste 
verjaardag overleden. Ik heb tegen haar gezegd 
dat ze niet hoefde te wachten.
Op de dag van de euthanasie dronken we 
champagne uit de Bourgogne, daar hebben 
we een familiehuis. We hebben haar daar ook 
uitgestrooid, op een plek met vier bomen. 
Symbolisch voor ons gezin. 

Het verliezen van mijn moeder, mijn groot-
ste nachtmerrie, is uitgekomen, daardoor is 
het leven nu niet meer zo eng. Je hoort veel 
mensen die iemand verliezen zeggen dat die 
persoon niet meer hebben, maar dat is niet 
waar. Ik heb een moeder, alleen niet fysiek. 
Mijn moeder is nog steeds Manon Ferwerda. 
Ze blijft alles wat ik zie, voel en aanraak. Alles 
is mijn moeder voor mij.”

Vest 99.95

Jurk 79.95



Broek 59.95

Top 39.95

Trui 49.95



Marcia (35) is verloofd. In juni 2013 bleek ze 
borstkanker te hebben.

“Enkele dagen na een geweldige wereldreis 
van een half jaar ontdekte ik een bobbeltje in 
mijn borst. Dit is niet goed, dacht ik meteen. 
In het ziekenhuis werd in de eerste instantie 
gezegd dat het goedaardig was, maar dat 
bleek niet zo te zijn. Kort voor de diagnose 
overleed mijn oma. Ik ben ervan overtuigd 
dat mijn ziekte haar bespaard moest blijven. 
Ik moest zo snel mogelijk geopereerd worden 
en kreeg zes chemokuren.

In het begin werd ik overal verdrietig van: 
meiden met lang haar of zwangere vrouwen. 
Ik dacht: ik ga dood. Dat ik dit zou overleven 
kwam niet bij me op. Je lijf en geest krijgen 
een gigantische optater, maar ik merk dat ik 
mijzelf nu langzaam aan het hervinden ben.
Ik haal veel rust uit yoga en mediteren.

Mijn verloofde is ontzettend positief in-
gesteld. Vanaf het moment van de diagnose 
heeft hij zijn leven in het teken gezet van mijn 
genezing en herstel. Vorig jaar heeft hij voor 
Fight Cancer de marathon van Amsterdam ge-
lopen. Zijn doel was 1000 euro ophalen maar 
dit werd uiteindelijk ruim 3000 euro. Als dank 
is hij dit jaar door Radio 538/Fight Cancer in 
het zonnetje gezet. 

Ziek worden geeft je een heel andere kijk op 
het leven, ik merk dat ik nu veel bewuster leef. 
Je goed voelen en gezond zijn, dat nemen 
zoveel mensen voor lief. Ik heb echt leren
luisteren naar mijn hart. Mijn toekomst was 
zwart toen ik ziek werd, dat is nu gelukkig 
helemaal anders. Ik ga volgend jaar trouwen 
en hopelijk nog heel veel gezonde en geluk-
kige jaren tegemoet!”

Jas 169.95

Broek 69.95

T-shirt 39.95
Ketting 19.95
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Laurine (30) is single en werkt als model. Eind 2012 
verloor ze haar moeder aan eierstokkanker.

“Mijn moeder zag in 2007 bij Pauw&Witteman een jonge-
man die kanker had en de Alpe d’Huez fietste. Dat vond 
ze zo inspirerend dat ze samen met mijn vader en zijn 
collega’s een team hebben gevormd om de berg op te 
fietsen. Dit vonden wij erg gaaf want mama was hele-
maal niet sportief. Wij zijn als dochters meegegaan om 
te supporten en vrijwillig mee te helpen. Een half jaar 
later bleek ze zelf kanker te hebben. Ze is meerdere ke-
ren geopereerd en heeft chemotherapie gehad, maar de 
kanker kwam steeds weer terug.
Mijn moeder wilde alles uit het leven halen en heeft zich 
tot het laatste moment ingezet voor Alpe d’HuZes. Een 
dag na de chemo stond ze gewoon weer t-shirts te
vouwen in het winkelmagazijn. Dit vrijwilligerswerk gaf 

haar steun en als ze ermee bezig was, vergat ze haar 
ziekte even. Haar kracht was zo mooi en inspirerend om 
te zien. Alle artsen hebben zich erover verbaasd hoe lang 
ze nog heeft geleefd.
Ik bleef sterk voor haar, ondanks dat ik het liefst in haar 
armen wilde liggen om te huilen. Denken aan hoe het 
zou zijn zonder haar, zette ik aan de kant. Al die emoties 
kwamen bij mij na de begrafenis.
Ik zie mijn moeder terug in mijn zusjes en in mezelf. We 
hebben allemaal een stukje van haar meegekregen. Didi 
was haar lievelingswinkel en dit was weer zichtbaar na 
haar overlijden, toen hebben we wel vijf dozen Didi kle-
ding uit haar kast gehaald. Dat ik hier nu voor poseer, is 
geen toeval. Mama voelt daardoor een stukje dichterbij.”

 Shop online 24/7 @ didi.nl

       facebook.com/didi
       instagram.com/didi_hq


