
 

 
PERSBERICHT  
 

Vierjarig kankerpatiëntje Thomas vraagt Sinterklaas behandeling in Amerika 
 
Stichting Toekomst voor Thomas uit Venray start acties voor fondsenwerving    
 
Venray, 29 november 2011. Voor Joan en Charlotte Lutters uit Venray zijn het dit jaar geen gewone 
feestdagen. Hun vierjarig zoontje Thomas heeft sinds kort neuroblastoom kinderkanker. Komend 
voorjaar mag hij naar Amerika voor een zes maanden durende therapie die zijn overlevingskansen 
met twintig procent verhoogt. Vrienden en familieleden hebben vandaag de Stichting Toekomst voor 
Thomas opgericht. Die gaat fondsen werven om het verblijf van Thomas en zijn familie in Amerika 
financieel mogelijk te maken. De eerste wervingsacties zijn inmiddels opgestart.  
 
Inge Tissen is voorzitter van de Stichting Toekomst voor Thomas. Zij zegt: “De kanker die Thomas heeft is 
een zeldzame vorm die vooral kinderen jonger dan vijf jaar treft. De behandeling bestaat eerst uit een 
intensief traject van chemotherapie, operaties en bestralingen in Nederland. Sinds vorig jaar is een 
aanvullende, veelbelovende therapie in Amerika beschikbaar. Helaas is deze therapie niet in Europa 
voorhanden. Als alles goed gaat zal Thomas in het voorjaar deze therapie gaan volgen.” 
 
De nieuwe therapie is zeer succesvol, het verhoogt de overlevingskansen met twintig procent. Daarom 
vergoedt de zorgverzekeraar deze therapie. Daarbij worden wel de kosten voor Thomas vergoed, maar 
niet de kosten die zijn begeleiders maken. En de vierjarige Thomas kan natuurlijk niet alleen naar 
Amerika reizen. Bovendien duurt de behandeling zes maanden.  
 
Inge Tissen zegt: “Het is natuurlijk prachtig dat er zo’n succesvolle, nieuwe therapie is ontwikkeld. Maar 
Amerika is niet bepaald dichtbij en daardoor komen veel praktische problemen om de hoek kijken. 
Ouders Joan en Charlotte Lutters gaan met hun andere twee kinderen voor zes maanden mee met 
Thomas. Daarbij maken ze veel extra kosten, terwijl ook in Nederland de normale kosten doorlopen. 
Kortom, er is geld nodig om reis en verblijf mogelijk te maken. Daarom hebben we deze stichting 
opgezet, die zal helpen het geld bijeen te brengen. ” 
 
“Zo snel mogelijk geld inzamelen door middel van acties”   
Koen van den Berkmortel is penningmeester: “We willen in korte tijd het geld bijeen brengen. De 
feestmaand december is daarvoor natuurlijk zeer geschikt. Als iedereen een klein beetje bijdraagt dan 
hoeven Joan en Charlotte zich in ieder geval geen zorgen te maken over de financiële kant van hun 
verblijf in Amerika. We hebben het eenvoudige rekeningnummer 1280.80.000 geopend bij de Rabobank in 
Venray. Een overzicht van acties is te vinden op www.toekomstvoorthomas.nl”   
 
De eerste acties lopen al. Zo heeft Harmonie St. Catharina in Leunen - Veulen - Heide een actie rond 
haar eindejaarsconcert georganiseerd. De toegangskaartjes zitten in een envelop waarin een vrijwillige 
bijdrage van de concertbezoekers past. Op diverse scholen lopen acties, zoals de verkoop van 
wenskaarten. Ook bedrijven bieden ruimschoots hulp, zoals de notaris bij het opstellen van de statuten 
en een drukkerij voor de promotie.  
 
Voorzitter Tissen roept iedereen op om zich van zijn of haar vrijgevige kant te laten zien. “December is 
met Sinterklaas en Kerst een gezellige en warme tijd. Ook voor Joan en Charlotte en hun kinderen. Maar 
natuurlijk hebben zij ook veel zorgen. Iedereen kan helpen om in ieder geval hun financiële zorgen voor 
het verblijf in Amerika te verminderen. Ik hoop dan ook op een mooi Sinterklaascadeau voor Thomas!” 
 

Noot voor de pers, niet voor publicatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Wisse, 06 21 897 836  
Bijgevoegd is een foto van de vierjarige Thomas uit Venray voor publicatie.  


