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Traditiegetrouw bieden wij u hierbij een 

overzicht aan van onze wervingsinspan-

ningen over het afgelopen jaar. Er is ook in 

2018 een groot aantal activiteiten opgezet om 

noodzakelijke fondsen te werven. Naast een 

subsidie van het ministerie VWS en onze eigen 

inkomsten blijven fondsen van particulieren 

en uiteenlopende bedrijven en instellingen 

zeer belangrijk.  Deze zullen in toekomst nog

meer aan belang winnen in ons streven om 

onafhankelijk te worden van overheidssteun. 

We mochten het afgelopen jaar de sterkste 

stijging ooit zien van het aantal ingeschreven

stamceldonoren. Ons donorbestand nam met 

bijna 80.000 donoren toe. Als je bedenkt dat 

in 2014 totaal iets meer dan 50.000 donoren 

stonden ingeschreven zegt dat wel iets over 

de groei van ons stamceldonorbestand in 

de afgelopen jaren. Inmiddels naderen we 

dan ook de 300.000 donoren. Een positieve 

ontwikkeling waarbij natuurlijk ook de vraag 

komt kijken hoe we deze doorlopende aanwas

kunnen financieren. Immers, aan elke 

nieuwe donor in ons bestand zijn labora-

torium- (weefseltypering) en registratiekosten 

verbonden. In dit overzicht treft u een aantal 

voorbeelden aan van succesvolle acties op 

het terrein van fondsenwerving. Want ook 

de inkomsten via de fondsenwerving namen 

het afgelopen jaar toe. Geïnspireerd hierdoor 

zullen we op die weg voortgaan en zullen we 

van fondsenwerving nog meer werk gaan 

maken. Wij nodigen u van harte uit dit boekje 

te lezen. Wellicht ook brengen wij u op ideeën 

over hoe we gezamenlijk onze schouders 

onder fondsenwerving voor meer stamceldo-

noren kunnen zetten. Want bouwen aan ons 

donorbestand blijft van grote betekenis voor 

het helpen van patiënten.

Afsluitend wil ik iedereen bedanken die het 

afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd om 

van 2018 zo’n groot succes te maken.

JAAP DIJKMAN ,  ARTS M B A

Directeur-Bestuurder
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BESTE VRIENDINNEN 
MAKEN STAMCELDONATIE 

VAN TWEE KANTEN MEE

“Het begon allemaal in april 2016”, vertelt 

Ebba. “Ik voelde me al een tijdje niet zo lekker, 

maar toen ik hele hoge koorts bleef houden, 

ben ik opgenomen in het ziekenhuis. Daar 

hadden ze eerst geen idee wat er met me 

aan de hand was.” Ebba kreeg steeds meer 

klachten en kon op een gegeven moment zelfs 

niet meer zelfstandig ademen. Vijf dagen lang 

werd ze in een kunstmatige coma gehouden. 

Aminata: “Dat was een hele enge periode. 

Het was gek om Ebba zo te zien. Normaal 

gesproken is ze altijd heel vrolijk en aanwezig, 

en nu lag ze daar en kon ze helemaal niks. 

Alsof het een hele andere Ebba was.”

Stamceldonor gezocht
Toen werd duidelijk dat Ebba lijdt aan 

Hemofagocyterende Lymfohistiocytose 

(HLH). Dit is een zeldzame aandoening waarbij 

bepaalde cellen in je lichaam je eigen organen 

gaan aanvallen. Ebba: “Ik had er nog nooit 

van gehoord. Toen ze me in het ziekenhuis 

vertelden dat ik chemokuren zou krijgen was 

ik ook best in de war. ‘Heb ik dan kanker?’, was 

Als je ooit in je leven te maken krijgt met stamceldonatie, is dat meestal omdat je óf stamcellen 
ontvangt, óf omdat je stamcellen doneert. De twee vriendinnen Ebba en Aminata, beiden 21 
jaar, delen een wel heel bijzondere ervaring: zij maken het proces van beide kanten mee. 
Ebba ontving namelijk stamcellen van een onbekende donor en nu, twee jaar later, gaat 
haar beste vriendin Aminata stamcellen doneren aan een onbekende patiënt.
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mijn eerste vraag, maar dat was het niet.” De 

chemokuren slaan in eerste instantie goed 

aan, maar tegen het einde van de kuur ging 

het toch weer fout. “Toen hoorde ik dat ik 

met spoed een stamceltransplantatie nodig 

had”, vertelt Ebba. “Gelukkig werd er vrij snel 

duidelijk dat er een match gevonden was in de 

wereldwijde databank.”

Tijdens de periode van chemokuren zoekt 

Aminata haar vriendin zo vaak mogelijk op. “Ik 

was er ook bij toen Ebba de stamceltransplan-

tatie onderging”, vertelt Aminata. “Het was zo 

bijzonder om te zien wat de stamcellen van 

de donor met haar deden.” Ebba: “Mensen 

denken altijd dat het heel veel pijn doet of zo, 

maar je kan er gewoon echt iemand zijn leven 

mee redden. Dat heb ik zelf mogen ervaren 

en ik gun het iedereen die ziek is om ook die 

kans te krijgen.” Aminata: “Ik heb van dichtbij 

gezien hoé ziek Ebba was en hoe ze door de 

stamcellen van iemand anders weer helemaal 

beter is geworden. Toen dacht ik: dit wil ik ook 

voor iemand kunnen doen.”

Kippenvel
Aminata heeft zich toen ook aangemeld als 

stamceldonor. Twee jaar na de stamceltrans-

plantatie van Ebba ging de telefoon… Aminata: 

“Toen ze me vertelden dat ik misschien een 

match was met een patiënt kreeg ik helemaal 

kippenvel. Ik was er totaal niet op voorbereid 

en werd ook bestemotioneel. Ik vond het zó 

bijzonder.” Ebba: “Ik zou bijna zeggen: toeval 

bestaat niet. Aminata belde me meteen op 

om het te vertellen. Het voelde zo speciaal, ik 

schoot gewoon vol toen ik het hoorde.”

Inmiddels is bekend dat Aminata echt de beste 

match is en is er een datum voor de stamceldo-

natie afgesproken. Aminata: “Langzaam is het 

besef gekomen dat het echt gaat gebeuren. Ik 

ben zo blij dat ik dit kan doen. Er is nu iemand 

keihard aan het vechten voor zijn leven. Als ik 

daar aan denk zie ik meteen Ebba weer voor 

me.” Ebba: “Aminata is bij mijn stamceltrans-

plantatie geweest, en ik zal er ook bij zijn als 

zij haar stamcellen gaat doneren. We maken 

het proces nu eigenlijk van twee kanten mee. 

Dat voelt echt wel heel bijzonder. We hebben 

altijd al een hele sterke band gehad, maar 

onze vriendschap is hierdoor nog hechter 

geworden!

Aminata: “Het was zo bijzonder om te zien wat 

de stamcellen van de donor met Ebba deden.”                 
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Meer lezen? Op www.matchis.nl 

zijn nog veel meer indrukwekkende 

patiënt- en donorverhalen te vinden.

https://www.matchis.nl/over-stamceldonatie/patient-en-donorverhalen/


Matchis is ontzettend blij dat steeds meer 

mensen zich aanmelden als donor. Het 

registreren van al  deze donoren brengt wel 

kosten met zich mee. Om het groeiende 

donorbestand te bekostigen hebben in 2018, 

143 ambassadeurs zich via Sterk voor Matchis 

ingespannen om zoveel mogelijk geld voor 

Matchis te verzamelen. Allemaal met hetzelfde 

doel: de registratie van nieuwe donoren 

mogelijk maken en hiermee zorgen dat meer 

patiënten een geschikte match vinden. 

Met een totaal opbrengst van ruim €80.000,- 

en meer dan 2200 donateurs kan dit platform 

een succes genoemd worden.

Grote en kleine evenementen zijn het 

afgelopen jaar de revue gepasseerd. Een 

overzicht van alle afgeronde en lopende acties 

vindt u hier.

Samen sterk voor Matchis!

STERK VOOR MATCHIS

Afzien en doorzetten, alles geven en grenzen verleggen, fysiek en mentaal. Dat is precies 
wat patiënten, die een stamceltransplantatie ondergaan, moeten doen. We zijn daarom 
ongelofelijk dankbaar dat sporters, muzikanten, en creatievelingen zich eenmalig op 
dezelfde manier inzetten om Matchis te steunen.

Heb jij een weergaloos zangtalent, doe je de komende maanden mee aan een hardloopwed-

strijd of bak jij de allerlekkerste muffins? Zet je talent dan in voor Stichting Matchis. Plaats 

jouw actie op Sterk voor Matchis. In ruil hiervoor ontvang je actieve online exposure op onze 

social-mediakanalen. Hierdoor ontvangt jouw evenement de aandacht die het verdient bij 

meer dan 1,5 miljoen social-mediagebruikers.
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https://www.sterkvoormatchis.nl/
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Bekijk een selectie van de evenementen

https://www.sterkvoormatchis.nl/


BENEFIET GOLFTOERNOOI

Eén van de deelnemers was Patrick Wijnhoven 

die dankzij stamceldonatie en een geslaagde 

stamceltransplantatie bijna 20 jaar geleden 

genas van leukemie. Hij sprak de overige 

deelnemers voor de start toe en legde uit 

hoe belangrijk stamceldonatie is en dat hij 

letterlijk zijn leven hieraan te danken heeft. 

Zonder transplantatie zou hij er niet meer 

geweest zijn en zou zijn 11-jarige zoon Teun 

niet geboren zijn.

Zoals ook tijdens de voorgaande edities van 

dit toernooi al het geval was, ontbrak het de 

deelnemers ook deze keer weer aan niets 

tijdens het golfen. Ondernemers uit Nijmegen 

en omstreken lieten zich weer van hun beste

kant zien met hun royale sponsoring. Om de 

drie á vier holes was er wel een tentje met 

iets te eten en te drinken voor de deelnemers, 

een lunchpakketje was dus ook volstrekt 

overbodig. Zelfs een stoelmassage ontbrak 

niet. En ook na afloop van het toernooi was 

het nog niet gedaan met de verwennerij. 

Tijdens de aansluitende borrel en het diner 

Terwijl het westen en het midden van het land geteisterd werden door wolkbreuken en 
onweersbuien en iedereen zoveel mogelijk binnenshuis bleef, scheen op Het Rijk van 
Nijmegen de zon uitbundig bij een zomerse temperatuur van 27 graden! Ja, ook dit jaar 
waren de weergoden het 9e Stamceldonorbanktoernooi wederom goed gezind. Het was 
dan ook duidelijk dat deze dag bedoeld was om alle records te breken, die van de hoogste
temperatuur, die van het aantal deelnemers (maar liefst 185 dit jaar), en natuurlijk die 
prachtige recordopbrengst van €43.000,00 aan het einde van de dag.
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kon er weer volop genoten worden van allerlei 

culinaire verwennerij. Maar uiteindelijk ging 

het natuurlijk om de centen, en tijdens de 

veiling wist veilingmeester Mathieu Fluit de 

aanwezigen te verleiden flink in de buidel 

te tasten voor het goede doel waardoor hij 

aan het einde van de avond een cheque van 

maar liefst €43.000,00 aan Jaap Dijkman de 

algemeen directeur van Matchis kon overhan-

digen. Met dit bedrag kunnen maar liefst 1000 

nieuwe donoren worden getest en geregis-

treerd, een geweldig resultaat!

Tekst:  Eric Veenhuyzen

Foto’s:  Carole Jordense

Info:  www.matchis.nl

Eén van de belangrijkste acties van de Vrienden van de Stamceldonorbank is het 

golftoernooi dat ze jaarlijks organiseren op Golfbaan Rijk van Nijmegen. ”komend 

jaar is de baan voor dit fantastische toernooi gereserveerd op 4 september”.

Een uniek toernooi dat inmiddels alom bekend is vanwege de fantastische 

entourage en sfeer. De opbrengst hiervan wordt geheel gebruikt om extra donoren 

te registreren. Mooier kun je het dus eigenlijk niet hebben: een heerlijk sportief 

dagje op de golfbaan en je steunt er ook nog eens een ontzettend goed doel mee. 

En ook als niet-golfer kun je ons die dag steunen door je in te schrijven voor de 

afterparty die om 16.00 uur begint.

Wilt u meedoen aan het 10e Golftoernooi om dit mooie initiatief te steunen? 

Kijk dan voor meer informatie op de website van de Vrienden van de Stamceldo-

norbank. 

Bij deze de video waarop u de golfdag van 2018 in vogelvlucht kunt bekijken.* 

Uiteraard wordt de opbrengst geheel gebruikt om extra donoren te registreren.
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* www.youtube.com/watch?v=VChHoQDWqj8

http://www.matchis.nl
http://vriendenvandestamceldonorbank.nl/
http://vriendenvandestamceldonorbank.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=VChHoQDWqj8
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Vrijwillige bijdrage
Nieuw dit jaar is dat de registratiepagina 

voor nieuwe donoren werd uitgebreid met 

de mogelijkheid om vrijwillig een bijdrage 

te doen om nog meer nieuwe donoren te 

laten typeren. Hierbij wordt de mogelijkheid 

geboden om de totale kosten of onderdelen 

van het registratieproces te sponsoren:

€6,- registratieset en portokosten

€14,- registratie en voorlichting

€25,- weefseltyperingskosten laboratorium

€45,- volledige registratie

We startten hiermee in juli en totaal heeft dit 

tot december €25.000,- opgebracht.

Bedrijfsacties
Niet nieuw maar wel fors geïntensiveerd 

zijn de bedrijfsacties. Binnen een bedrijf 

wordt een wervingsactie gehouden onder 

de medewerkers. Zij worden gevraagd zich 

op te geven als donor. Alle typeringskosten 

worden door het bedrijf betaald. Dit leverde 

het afgelopen jaar €23.500 op. Goed voor ruim 

500 geregistreerde donoren.

Opbrengsten, kosten en toepassing
Stegen de opbrengsten dit jaar rond de 

€290.000, de kosten bleven grotendeels gelijk 

aan voorgaande jaren. Fondsenwerving is nog 

geen hoofdtaak van Matchis, medewerkers die 

zich hiermee bezighouden hebben ook nog 

andere (voorlichtende) taken. Daarnaast is bij 

alle activiteiten het streven om kosten zo laag 

mogelijk te houden dan wel ook gesponsord 

te houden. In Nederland geldt de regel dat bij 

de fondsenwerving niet meer dan 25% aan 

wervingskosten gemaakt mogen worden. 

Matchis blijft ver onder dit streefpercentage.

INKOMSTEN EN UITGAVEN

Terugkijkend op 2018 kunnen we spreken van een succesvol fondsenwervingsjaar. Niet 
eerder haalde Matchis zoveel geld op uit allerlei activiteiten. Daaronder ook een aantal 
nieuwe.

Bijna alle fondsen die binnenkomen hebben maar één doel: het typeren van nieuwe 

donoren. Dankzij de inkomsten uit fondsenwerving over 2018 konden dit jaar ruim 6.400 

nieuwe donoren worden getypeerd.



De grootste kostenpost daarbij zijn de 

typeringskosten. Dit is het onderzoek in 

het laboratorium, om het type stamcellen 

van de donor te bepalen. Hiervoor neemt 

de donor door middel van een aan hem/

haar toegestuurde registratieset, met 

wattenstaafjes wangslijm-vlies af.

Voor een deel verkrijgen we onze inkomsten 

via subsidies maar daarnaast is financiële 

steun nog steeds hard nodig. Je kunt daaraan 

je steentje bijdragen door een gift te doen of 

ons via een sponsoractie te ondersteunen.

Direct een donatie doen? Je kunt het bedrag 

overmaken naar:

NL96ABNA 0454 0552 50 ten name van Matchis 

te Leiden. Of rechtstreeks via de donatiepagina 

op de website www.matchis.nl

Onderstaand een overzicht van de donaties 

2018: totaal € 290.000,-

GELDDONATIES

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich aanmelden als stamceldonor. De registratie 
van een donor brengt echter wel kosten met zich mee. Elke nieuw geregistreerde donor 
kost 45 euro. Kosten die worden gemaakt voor registreren, testen en beheren van het, 
groeiende donorbestand.
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Sterk voor Matchis

Nijmeegse 4-daagse

Benefiet golftoernooi

Vrijwillige bijdrage na 
inschrijving donor

Donaties n.a.v. overlijden

Donaties door particulieren 
en bedrijven

Gelddonaties
2018

€82.000,-

€73.500,-€43.000,-

€25.000,-

€20.000,-

€46.500,-

https://www.matchis.nl/doneer-geld/


DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE

Heb jij een startbewijs voor de Nijmeegse 

4-daagse en wil je met een extra goed gevoel 

de finish behalen? Loop dan mee voor Matchis 

en geef patiënten een kans op toekomst. 

Onze 4-daagse wandelaars worden al jaren 

in de watten gelegd! We werken samen met 

de personeelsvereniging van NXP en bieden 

dagelijks verzorging op twee locaties langs 

de route aan. Daarnaast organiseren wij een 

informatieavond. Deze drukbezochte avond 

waar een ex-patiënt en donor aan meewerken, 

staat in het teken van het werk dat wij doen 

waardoor je goed geïnformeerd en gemoti-

veerd sponsors kunt zoeken. Na afloop 

blikken we terug op de 4-daagse tijdens een 

gezellige borrel.

Bekijk het verslag van de Vierdaagse 2018 op 

www.matchis.nl/actueel/vierdaagse-voor-

matchis-groot-succes
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Wat betekent 11 jaar sponsorgeld voor 

stichting Matchis ophalen voor mij? Het is een 

bezigheid die mij elk jaar zo’n 2 maanden tijd 

kost; mei en juni. In die periode ben ik zeker 

25 tot 30 avonden op pad geweest, afgelopen 

jaar hebben mij 176 mensen gesponsord. 

De ene betaalt € 5,- per maand, een ander 

€ 60,- per jaar. Voor de meesten is het geen 

verrassing meer als ik langskom. Vaak ligt het 

geld al klaar.

Een vaste sponsor ging het zakelijk niet zo 

goed, maar ook daar kreeg ik alsnog € 10,- 

sponsorgeld. Een bijzonder tientje voor mij en 

Matchis. Bij de 100e Vierdaagse in 2016 werd 

de bijdrage door iemand zelfs verdubbeld en 

dat deed deze sponsor ook in 2017 toen ik 

voor de 10e keer meeliep! In 2018 verhoogde 

deze sponsor zijn bijdrage opnieuw; geweldig! 

Hoeveel motivatie heb je nodig om geld op te 

halen voor Matchis!

Gelukkig komt stamceldonatie vaker in 

de media; uitleg is bijna niet meer nodig. 

Wel altijd een goed gesprek en bijzondere 

momenten voor mij en de sponsoren.

Mijn motivatie ligt in het feit dat iedereen zou 

moeten kunnen genezen; helaas is de kans op 

een match klein dus zijn er veel donoren nodig. 

En die kosten geld! Daar zit mijn motivatie en 

loop ik graag voor Matchis.

Ik heb nu in 11 jaar €48.331,52 bij elkaar 

gelopen; begonnen met € 1072,50 in 2008 naar 

€6857,77 in 2018. Ik dank al mijn sponsoren 

van de afgelopen 11 jaar!

DE MOTIVATIE VAN BEN VAN BEUNINGEN
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GROEI DONOREN

In 2018 hebben zich ongeveer 80.000 nieuwe 

donoren aangemeld. Een groot deel van 

deze aanmeldingen kwam door de aandacht 

rondom voetballer Lennart Thy van VVV  Venlo. 

Thy had een match met een leukemiepatiënt, 

die een stamceltransplantatie kon ondergaan 

met de stamcellen van de spits. Daardoor liet 

Thy in maart de uitwedstrijd tegen koploper 

PSV aan zich voorbijgaan. Desondanks werd hij 

verkozen tot Man van de Wedstrijd. Thy wekte 

met dat besluit wereldwijd veel sympathie op, 

Matchis zag na zijn actie het aantal mensen 

dat zich registreerde als stamceldonor enorm 

toenemen.

Daarnaast ontvingen wij veel aanmeldingen 

naar aanleiding van de noodkreet van Oscar 

Westbroek die dringend op zoek was naar 

een stamceldonor. Oscar overleed 16 maart 

2018 op 23-jarige leeftijd aan de gevolgen 

van leukemie. Oscar, zijn familie en vrienden 

hebben zich de afgelopen 2 jaar actief ingezet. 

Ze zorgden ervoor dat veel mensen het belang 

van stamceldonatie in gingen zien en vele 

duizenden zich opgaven als stamceldonor. 

Hiervoor zijn wij hen heel dankbaar.

Vervolgens volgde een instroom van 20.000 

nieuwe stamceldonoren na de emotionele 

oproep van de 27-jarige Tilburgse Laura van 

der Weide. Zij deed een oproep op Facebook 

voor haar vriend Pim. Hij werd behandeld 

voor een agressieve vorm van leukemie en 

was op zoek naar een stamceldonor. Laura’s 

oproep en actie werd meer dan 50.000 keer op 

Facebook gedeeld.
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In dat kader is er dit jaar o.a. een succesvolle 

aanvraag gedaan bij het Dr. C.J. Vaillantfonds.

Stichting Matchis verzorgt samen met 

bloedbank Sanquin en Remedica, een gespe-

cialiseerd bedrijf in educatieve communicatie, 

gastlessen op het voortgezet onderwijs en 

MBO-scholen in heel Nederland.

De gastlessen worden verzorgd door een 

team van gespecialiseerde en ervaren gastdo-

centen die de taal van de studenten spreken 

en in staat zijn te differentiëren naar opleiding 

en niveau.

In het tweede kwartaal van 2018 kwamen er 

meerdere verzoeken binnen van verschil-

lende scholen voor uitbreiding van deze 

gastlessen. Deze grote interesse in gastlessen 

is goed nieuws. Echter, de extra lessen zijn 

niet begroot door stichting Matchis. Derhalve 

hebben we ons onder meer bij het Dr. C.J. 

Vaillantfonds gewend voor financiële steun 

om meer lessen mogelijk te maken. Het fonds 

heeft deze aanvraag met € 10.000,- gehono-

reerd. Hiermee wordt een deel van de extra 

gastlessen op scholen gefinancierd die anders 

niet mogelijk waren geweest.

AANVRAAG VAILLANTFONDS

In het kader van fondsenwerving plaatst Stichting Matchis regelmatig aanvragen bij Goede 
Doelenfondsen voor een financiële bijdrage ten behoeve van projecten.
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Meet Mike!

▪ Mike [ 22 jaar]

▪ Hobbies: Stappen met vrienden, voetbal

“Ik voelde me al een tijdje erg moe en was erg kortademig tijdens sporten. 
Op een dag had ik allemaal blauw plekken over mijn lichaam
en waren mijn klieren opgezet. Ook had ik flinke koorts. 
Toen dit niet vanzelf overging, ben ik naar de huisarts gegaan. 
De volgende dag had ik al een afspraak in het ziekenhuis en mocht ik direct blijven” 

https://www.matchis.nl/help-mee/stamceldonatie-op-school/


BEDRIJVEN KUNNEN
LEVENS REDDEN

Na een succesvolle start medio 2018 hebben de 

bedrijfsacties ook een vaste plek op de evene-

mentenlijst ingenomen. Dit is het gevolg van een 

oproep die we aan onze donoren hebben gedaan 

in de zomer. Veel donoren hebben deze manier 

van donorwerven met succes bij hun werkgever 

onder de aandacht gebracht. Door zo veel 

mogelijk donoren te registreren, wordt de kans 

op een match alleen maar groter. Het bedrijf profi-

leert zichzelf hiermee als een sponsor van Matchis

intern en extern en bewijst zijn maatschappelijke 

betrokkenheid door de samenwerking.

De registratiecampagnes vonden plaats door het 

hele land en leverden ruim 500 nieuwe donoren op. 

Bedrijven die wervingsacties hebben gehouden 

zijn o.a: Janssen Cilag, Janssen Biologics, Janssen

Vaccines, Topdesk, Gendx, Canon, Amgen, PwC en 

Bovemij.

Of het nu gaat om een groot-, midden-, of klein bedrijf - bedrijven kunnen onze strijd tegen
bloedkanker effectief ondersteunen. Met een interne registratiecampagne voor hun 
medewerkers kunnen bedrijven patiënten wereldwijd een nieuwe kans op een toekomst 
geven.
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In september, de internationale bloedkanker-

maand, heeft het farmaceutisch bedrijf Janssen 

in samenwerking met stichting Matchis nieuwe 

stamceldonoren geworven. Medewerkers 

werden in Leiden en Breda opgeroepen om zich 

aan te melden. Matchis heeft bij de verschil-

lende Janssen vestigingen 143 nieuwe donoren 

mogen registreren.

Iris van Koppen, medewerker van Janssen, initi-

eerde de wervingsactie: “Mijn dochter vroeg 

mij op haar achttiende verjaardag om ons 

samen als stamceldonor te registreren. Door 

je te registreren red je in potentie een leven, 

dat is een mooi gevoel. Toen ik hoorde over 

de mogelijkheid om als bedrijf mee te doen, 

vond ik dat direct bij Janssen passen.” Met 143 

nieuwe donoren, mag dit initiatief gerust een 

succes genoemd worden.

BEDRIJVENACTIE BIJ JANSSEN

Ook financieel waren deze acties voor Matchis 

een succes omdat deze bedrijven de volledige

registratiekosten van hun medewerkers op 

zich hebben genomen.
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Stichting Matchis | Leiden 

Plesmanlaan 1b

2333 BZ Leiden

071 568 53 50

info@matchis.nl

Stichting Matchis | Nijmegen

Gerard van Swietenlaan 3

6525 GB Nijmegen

071 568 53 50

info@matchis.nl

Steun Stichting Matchis 
met een donatie

NL96ABNA 0454 0552 50 
ten name van Matchis te Leiden
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