Jaarbeeld 2020

‘Corona heeft een
enorme impact. Het gaat
niet om getallen, het gaat
om mensen.’
Bram van den Borst, longarts en
onderzoeker van het Radboudumc

Bijzonder inspirerend
Voor velen gaat 2020 de boeken in als een bijzonder jaar. Het
jaar van corona? Zeker. Het jaar van afgelaste evenementen en
thuiswerken? Klopt. Het jaar waarin we nauwelijks mensen binnen
de muren van de Radboud Universiteit konden verwelkomen. En
het jaar waarin het Radboudumc intensieve zorg moest verlenen
aan vele coronapatiënten.

Het Radboud Fonds steunt initiatieven vanuit
Radboud Universiteit en Radboudumc die een
betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving.
Het fonds staat aan de wieg van wetenschappelijke
en medische doorbraken en helpt innovatieve ideeën
verder: voor de kinderen van onze kinderen.

Change the world, support science

Maar het was ook een jaar van mensen die ondanks alle
maatregelen, tóch manieren vonden om zich in te zetten voor
studenten, en voor het onderzoek van een hoogleraar of artsonderzoeker. Mensen die juist nu gingen nadenken over hun
nalatenschap en contact met ons zochten om dat samen vorm
te geven. Mensen die door de coronacrisis wilden investeren
in gezondheidszorg om het virus eronder te krijgen, om de
nazorgpoli voor ex-patiënten te steunen. En wat kwamen er veel
mensen in actie voor het onderzoek naar corona! Er werd meer
dan duizend kilometer gefietst en gewandeld, allemaal op afstand,
om geld in te zamelen.
En dan ons team. Ook al moest het op afstand, we werkten
nauwer samen dan ooit. De crisis was voor ons zo zichtbaar:
het aantal coronapatiënten in ons universitair medisch centrum
werd steeds groter, onze collega’s in de zorg steeds vermoeider.
Onze collegezalen werden steeds leger en onze studenten steeds
eenzamer. Ons team zette vanuit huiskamers de schouders
eronder om projecten mogelijk te maken die voor verlichting
konden zorgen. Met succes.
Ja, 2020 was een jaar waarin eerst veel onmogelijk leek, maar
waarin bijzonder betrokken mensen juist veel mogelijk maakten.
Daar zijn we heel, heel dankbaar voor. Daarom gaat voor ons 2020
de boeken in als een bijzonder inspirerend jaar. We hopen dat de
verhalen van deze mensen u ook zullen inspireren.
Rick van Erp, voorzitter Radboud Fonds

Baten

Nieuwe (online) wegen

Er is in 2020 ruim 2,9 miljoen aan baten gerealiseerd. Dat is maar liefst
2,3 miljoen meer dan in 2019. 80% van deze baten is afkomstig van
bestaande fondsen die in het afgelopen jaar onderdeel zijn geworden
van het Radboud Fonds.

Ook wij moesten anders werken in 2020. Waar we normaliter
benefietevenementen organiseren, kwam nu de focus online te liggen.
En dat was erg succesvol.

● Particulieren
● Bedrijven
● Organisaties

€ 2.948.689

zonder
winststreven
● Overige

7581 donateurs
€ 2.948.689

197 mensen en 13 teams
zijn een actie gestart

● Bestemd
● Besteed
● Overig

Bestedingen

€ 40,24
gemiddeld
donatiebedrag

Het grootste deel van de directe bestedingen is naar onderzoek naar
corona gegaan (€ 204.000). Alle donaties die niet direct besteed worden,
zijn gereserveerd in bestemmingsfondsen om in de nabije toekomst te
besteden aan de specifieke projecten.

€ 381.995

● Corona-onderzoek in het Radboudumc
● Radboud Oncologie Fonds
● Ontsluiting archief H.J. van Beuningen
● Amalia kinderfonds
● CD Rampliederen
● Radboud Studentenfonds
● Wubbenfonds
● Onderzoek Gebedenboek Maria van Gelre
● Petrus Canisius Fonds
● Afdeling Reumatologie Radboudumc

19 campagnes

€ 311.605,- opgehaald
via crowdfundplatform

Kosten
Dankzij de bijdragen van de Radboud Universiteit en het Radboudumc
voor de personele en materiële kosten is het mogelijk om alle donaties
volledig voor de projecten in te zetten.

Studentenwelzijn:
een absolute must
Burn-outklachten, prestatiedruk, stress. Voeg daar in coronatijd
‘eenzaamheid’ en ‘gebrek aan écht contact’ aan toe, dan hebben we het
rijtje problemen compleet waarmee studenten volgens verschillende
onderzoeken in toenemende mate kampen. Dankzij vele donaties
steunde het Radboud Fonds in 2020 initiatieven die op eigen, unieke
wijze aan een oplossing bijdragen. Daarnaast konden studenten zoals
altijd – maar zeker in een jaar waarin studentenbanen schaars waren –
een studiebeurs aanvragen.

Perplex
Elke student die op zoek is naar echt
contact en verbinding, is welkom bij
Perplex. Uitwisseling tussen studenten
staat in hun ontmoetingsplek centraal.
‘We houden een beetje het midden tussen
een café en een studentenvereniging,’
zegt Willem van Leeuwen, een van de
teamleden van Perplex. Nu die plek niet
langer toegankelijk was bleef de gouden
combinatie van Perplex het belangrijkst:
persoonlijk contact, een warme maaltijd
(of een kopje versgemalen koffie) en een
luisterend oor. Mede dankzij de donaties
aan het Radboud Fonds konden studenten
elkaar toch blijven ontmoeten tijdens
huiskamerdiners, geheel coronaproof. ‘En
voor de mensen die dat liever niet wilden,
waren we ook online beschikbaar voor een
virtuele kop koffie en een goed gesprek’,
voegt Willem toe.

Schenking Petrus
Canisius Fonds
Studenten die vanwege financiële
redenen hun studie niet kunnen
afmaken, kunnen aankloppen bij het
Petrus Canisius Fonds, een fonds op
naam van het Radboud Fonds. Zo ook
Hassan Ayyoubi. Hij belandt via het
vmbo, mbo en hbo op de Radboud
Universiteit waar hij de master
Strafrecht doet. ‘Eigenlijk maakt
het niet zoveel uit hoe intelligent je
bent. Als je iets wílt, kun je het,’ zegt
Ayyoubi. ‘Opgeven was voor mij nooit
een optie, maar als je elke dag stress
hebt door je financiële situatie, ga
je het toch overwegen.’ Dankzij de
schenking van het Petrus Canisius
Fonds is het voor hem mogelijk om zijn
studie af te maken, zonder zich zorgen
te maken over de financiën.
Vanwege privacy redenen is de naam
Hassan Ayyoubi gefingeerd.

V.l.n.r.: Emma Douma, Willem van Leeuwen,
Philinde van Selm van Perplex

Geschiedenis leeft dankzij
crowdfunding

Makers RoosArt en

Het Radboud Fonds zet voor bijzondere projecten al langer in op
crowdfunding met het platform voorradboudfonds.nl. In tijden van
corona hét middel om projecten via onze socialkanalen snel te kunnen
delen met onze achterban. Heel goed om te zien dat veel betrokken
mensen ons hielpen met delen, en zelf ook acties startten om donaties
te werven. Zo hebben we samen een aantal prachtige projecten mogelijk
gemaakt.

De coronacrisis
een plekje geven

€ 9.549,Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse
literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de
Radboud Universiteit

In haar onderzoek naar de verwerking
van rampen ontdekte Lotte Jensen legio
liederen, over droogte, insectenplagen,
branden, overstromingen en epidemieën.
De gemene deler? Steun vinden, troost en
houvast. Samen zingen zorgt ervoor dat je
rampen verwerkt. “Je zou denken dat dit
iets van vroeger is, maar we zien het ook
weer ontstaan tijdens de coronacrisis,”
aldus Lotte. Dankzij donaties en de
samenwerking met Camerata Trajectina
zijn een selectie rampliederen vereeuwigd
en op een cd te horen.

Combolution aan de
slag met 'de Vrede van
Nijmegen'

€ 6.666,-

Weer een Waalpainting gerealiseerd
RoosArt en Combolution gingen aan de
slag met een nieuwe Waalpainting: de
Vrede van Nijmegen. Een verzameling van
15 uiteindelijke Waalpaintings verwijzen
naar historische gebeurtenissen van de
stad. Dit keer naar een vredesverdrag dat
in de 17e eeuw een einde maakte aan
oorlogen in Europa. Historici Dennis Jussen

en Erika Manders startten het project:
‘Ons doel is bereikt als mensen die langs
zo’n schildering lopen gewoon even blijven
staan en kijken. Op dat moment heb je al
iets geleerd over de geschiedenis. En als
het mensen triggert om dan ook nog wat
achtergrondinformatie op te zoeken, dan is
dat helemaal schitterend.’

Gebedenboek in volle (online) glorie
Johan Oosterman is hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde. Johan onderzocht een
gebedenboek waarvan de afkomst nog onbekend was. Door het boekje binnenstebuiten
te keren en kleine aanwijzingen te volgen ontdekte hij dat het eeuwenoude
gebedenboek afkomstig is uit het Maastrichtse vrouwenklooster Maagdendries. Daar
was hij zo trots op, dat wilde hij laten zien. Hij zorgde met een online evenement dat
een selecte groep mensen over zijn schouders konden meekijken en het monnikenwerk
mochten aanschouwen.

Samen stoppen we corona

Wandel corona de wereld uit

In 2019 bedachten de medewerkers van het Radboud Fonds acties om
geld in te zamelen voor onderzoek in het Radboudumc. Maar in tijden
van corona bedachten mensen zélf acties. Dankzij meer dan 5.000
donateurs, 140 acties en 10 teams is er € 230.000 beschikbaar gemaakt
voor onderzoek naar corona. Maar ook de effecten na corona werden
onderzocht, zo werd de nazorgpoli ingericht en optimaliseerden we de
beschermingsmiddelen voor personeel van het Radboudumc.

‘Corona heeft een enorme
impact. Het gaat niet om
getallen, het gaat om
mensen.’
Bram van den Borst, longarts en onderzoeker
van het Radboudumc
Marcel Slenders (directeur Radboud Fonds)
reikt ingezamelde geld uit aan Roos

Poli nazorg
‘Vergis je niet, de impact van corona is
groot,’ zegt Bram van den Borst. Hij is
longarts bij het Radboudumc en ziet op de
corona nazorgpoli ex-patiënten die “beter”
zijn. Het zijn veelal mensen onder de vijftig
die nog steeds extreem vermoeid zijn. Pijn
blijven houden. Moeite hebben om deel te
nemen aan het gezin, laat staan werk. ‘Met
deze gift kunnen we onderzoek doen naar
de effecten van corona en hoe we mensen
daar het beste bij kunnen helpen om het
leven weer op te pakken.’

5.000 donateurs,
140 acties en 10 teams:
€ 231.528,-

Bedrijven
Ook bedrijven zetten zich in voor het
onderzoek naar corona. Zo droegen
onder meer Flow Traders, Spikker Specials
BV, Radboud Sportcentrum, TenneT en
Hezelburcht het fantastische bedrag van
€ 70.000 bij.

Een hoop mensen waren op de been om
geld in te zamelen voor het onderzoek. Zo
startte Roos van Sambeek een wandelactie
voor haar moeder Ingrid. ‘De dag van 25
april 2020 staat in ons geheugen gegrift,’
schrijft ze op haar actiepagina. ‘Het was
de dag waarop wij, mijn vader, broer, zus
en ik, afscheid hebben moeten nemen
van onze lieve moeder en echtgenote.’
Ook al was Ingrid gezond, jong, positief
en sterk, ze verloor haar lange strijd tegen
het coronavirus. Roos liep, vergezeld door
vrienden en familie, 20,20 km van Velp
naar Nijmegen. Ze haalde meer dan
€ 5.300,- op tijdens deze dappere
actie. ‘Elke stap is er één dichterbij een
oplossing,’ zegt ze. ‘Een behandeling, een
medicijn, een vaccin.’

Fiets corona de wereld uit
Niet iedereen wandelt graag. Daarom kon
je ook geld inzamelen op de fiets! Oscar
Ellerbrak koos een route van 80 kilometer
met een heel bijzondere betekenis voor
hem: het was de weg die hij 7 weken
eerder per ambulance aflegde, omdat
het erg slecht met hem ging als gevolg
van een coronabesmetting. Als een van
de eersten kon hij gebruik maken van een
nieuw medicijn. Waardoor hij gelukkig snel
opknapte. Zo snel, dat hij op de fiets kroop:
‘Ik voelde me zo dankbaar. Ik wist meteen
dat ik iets terug wilde doen.’

Oscar en zijn 2 fietsmaten op pad

Wat wil ík eigenlijk met
mijn nalatenschap?
Steeds meer mensen kiezen ervoor om het Radboud Fonds op te nemen
in hun testament. Ze maken de keuze om te geven aan een onderwerp
wat hen nauw aan het hart gaat. Zo creëren ze kansen en mogelijkheden
voor een nieuwe generatie studenten van de Radboud Universiteit.

Kennis toegankelijk
maken voor iedereen

Anderen helpen te
worden wie ze zijn

In 2020 koos Henrice Altink ervoor om
het Radboud Fonds op te nemen in haar
testament. Ze geeft haar nalatenschap
vorm met de Inspire Foundation: een
Fonds op Naam dat beurzen aan studenten
verstrekt. ‘Mijn leven gaat over kennis
vergaren, leren, jezelf blijven ontwikkelen.
Met mijn nalatenschap wil ik precies
dat mogelijk maken voor studenten uit
ontwikkelingslanden.’

‘Nietzsche zegt dat de worstelingen van
het leven erbij horen om te worden wie
je bent,’ zegt Arend-Jan Diephuis. ‘Dat
is precies het gevoel dat ik kreeg op de
Radboud Management Academie. Ik
ben daar geworden wie ik ben. Voor
mij was het daarom logisch dat ik het
Radboud Fonds wilde opnemen in mijn
testament.’
Arend-Jan Diephuis, alumnus van
Henrice Altink, professor Modern
History aan de University of York

de Radboud Universiteit

Onderzoek naar kanker
mag nooit stoppen
Ook al was er in 2020 veel aandacht voor corona, het Radboud Oncologie
Fonds zette zich onverminderd in om aandacht te vragen voor de ziekte
die ons ook allemaal raakt: kanker. Daarom is er méér geld nodig voor
méér onderzoek, zodat er méér genezing is en mínder kanker. Heel
veel ex-patiënten en hun geliefden, bedrijven, stichtingen en collega’s
zamelden een fantastisch bedrag in dat wordt besteed aan onderzoek in
het Radboudumc.

Zeldzame kankers
Hoe minder een type kanker voorkomt, hoe
moeilijker het is om er onderzoek naar te
doen. Er is minder informatie beschikbaar,
er zijn minder patiënten om van te leren en
er is minder geld voor onderzoek. Aan dat
laatste werkt Pauline van Drie keihard: zij
verkocht winterpakketten en mondkapjes
en haalde zo een mooi bedrag op voor het
onderzoek speekselklierkanker, waaraan
haar vader in 2019 is overleden. ‘Als dank
aan ‘onze’ oncoloog, prof. dr. Carla van
Herpen, voor alles wat ze voor hem gedaan
heeft.’

Willems Transport zet zijn vrachtwagens in om
de boodschap van het Radboud Oncologie Fonds
aan heel Nederland te laten zien!

Prompt een snor

Iets terug doen

In november groeide het aantal mannen
met snorren flink, en dat was precies de
bedoeling van de actie van dr. Niven Mehra
‘Prompt een snor!’. Hij daagde mannen
uit hun snor te laten staan, en hiermee
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor
het onderzoek naar persoonsgerichte
behandeling bij prostaatkanker (PROMPTonderzoek). Maar liefst 39 betrokken
mannen én vrouwen startten daarop een
actie en bereikten 940 donateurs.

Mathieu Goedhart kreeg in 2012 te horen
dat hij ernstig ziek was, maar onder leiding
van diverse succesvolle behandelingen,
staat nog steeds sterk! Deze sporter wilde
wat terug doen voor de professionals die
al jaren voor hem “het onderste uit de
kan halen”. Alpe du’Zes ging niet door,
dus organiseerde hij zelf een fietstocht
die langs het Radboudumc ging, zodat hij
zelf de cheque van meer dan € 5.000,- kon
overhandigen aan zijn oncoloog.

Dr. Niven Mehra is specialist in de behandeling
van patiënten met blaas- en prostaatkanker bij

€ 48.766,-

het Radboudumc

€ 5.125,-

Matthieu na een ferme fietstocht

Klein of groot, elke donatie helpt

Hard maken
voor hartzaken

Het Amalia kinderfonds ondersteunt specialisten, onderzoekers en
verpleegkundigen in het Amalia kinderziekenhuis. Bijvoorbeeld door
geld in te zamelen om onderzoek te financieren. Of om te helpen het
Amalia kinderziekenhuis kindvriendelijker te maken. Zo kunnen kinderen
de beste zorg ontvangen op een plek waar ze ondanks hun ziekte, ook
gewoon kind kunnen zijn.

“Sponzer aksi”
Nova (7 jaar) heeft in ons kinderziekenhuis
gelegen en wilde iets terug doen.
Ze maakte armbandjes en verkocht
ze. Nova wilde dat haar donatie ging
naar de verbouwing van het Amalia
Kinderziekenhuis, om de kamers
kindvriendelijker te maken. Ze schreef:
‘Ik wil graag dat er nieuwe kamers komen,
zodat de ouders bij de kinderen kunnen
blijven slapen. Daarom heb ik een sponzer
aksi gedaan. Groeten van Nova.’

€ 31,24

Nova overhandigt het
opgehaalde bedrag

Jubileum
Hans Janssen makelaardij bestond in 2020
45 jaar. Ze bedachten een mooie actie:
voor ieder verkocht huis doneerden zij
€ 30 aan het kinderfonds. Wat fijn voor
onze patiëntjes dat ze maar liefst 500
huizen verkochten!

€ 15.000,-

Zabawas
De weg naar een afspraak of naar de
operatiekamer kan een stressvol moment
zijn voor kind en ouder. Als je op die
momenten wordt afgeleid en vrolijk
wordt van wat er om je heen gebeurt,
scheelt dat enorm in de stress. Het Amalia
kinderfonds was dan ook ontzettend blij
met de gift van Stichting Zabawas om het
project ‘De gangen gaan leven!’ te kunnen
financieren.

€ 10.000,-

€ 10.000,Sanne Botden met een door haar moeder
gemaakte stoma-pop

Een pop met een stoma
Als jong meisje kreeg kinderchirurg Sanne
Botden een stoma: ‘Dat is best eng en gek
om uit te leggen.’ Daarom had ze samen
met haar moeder Ans een plan om poppen
te maken om de kinderen zo beter uit
te kunnen leggen wat een stoma doet.
‘Dan ben je als kind niet alleen, en is het
allemaal niet zo raar meer. Bovendien is
de pop handig om aan vriendjes, broertjes
en zusjes te kunnen laten zien wat er
aan de hand is, zonder dat ze meteen
hun eigen buik hoeven te laten zien.’ Tot
de inzamelactie betaalde dr. Botden de
poppen uit eigen zak. Dankzij donaties van
meer dan 450 mensen kunnen we voor
elk stoma-patiëntje een pop laten maken.
Zo’n mooi verhaal, dat zelfs RTL-nieuws er
aandacht aan besteedde!

Per dag overlijden in Nederland meer
vrouwen dan mannen aan hart- en
vaatziekten. Dit komt omdat deze
ziekten zich bij vrouwen minder duidelijk
aandienen dan bij mannen. Er is dan ook
veel meer onderzoek nodig om de ziekten
sneller te herkennen en de zorg voor
vrouwen te verbeteren. Daarom startte
Angela Maas, hoogleraar cardiologie
in het Radboudumc, in 2014 Hart voor
Vrouwen: dé stichting voor multidisciplinair
onderzoek gericht op hart- en vaatziekten
bij vrouwen.

Microvasculaire
Coronaire Dysfunctie (MCD)
Inge Meuleman maakte zelf hangers en
verkocht die voor het onderzoek naar
Microvasculaire Coronaire Dysfunctie
(MCD).

€ 1.757,-

Change the world, support science

‘Het was een bizar jaar, waarin ieders

Ondanks een moeilijk jaar, stond 2020 voor het Radboud Fonds in het
teken van samenwerking. Hart voor vrouwen, het Amalia Kinderfonds,
het Radboud Oncologie Fonds en het Radboud Fonds zochten elkaar
steeds meer op. De gebundelde krachten zijn veel sterker dan de som
der delen: in 2021 worden zij officieel onderdeel van het Radboud Fonds.
Daarnaast kwamen er meer dan ooit individuen voor onze projecten in
actie. Samen, maken we echt een verschil!

team hadden. De schouders eronder, extra

flexibiliteit op de proef werd gesteld.
Maar juist nú bleek dat we een fantastisch
beseffen hoe belangrijk gezondheid én de rol
van wetenschappelijk onderzoek hierbij is.
Dat gevoel van samen ergens voor gaan, een
gezamenlijke missie hebben. Dat was heel mooi
om te ervaren.’
Marieke Kokkeler, fondsenwerver Radboud
Oncologie Fonds

‘Elk jaar organiseren we een
herdenkingsbijeenkomst voor alle
overleden kinderen. Ook dit jaar, maar
‘Bijzonder om te zien dat mensen

dan online. Het raakte me enorm dat

‘We hebben veel meer

massaal gehoor gaven aan onze oproep

mensen ondanks de fysieke afstand zich

samenwerking gezocht in 2020,

toch zo verbonden konden voelen met

met elkaar en onze donateurs.

andere ouders en medewerkers van het

En dat, ondanks dat we online

Marjolein Rauws, fondsenwerver

Amalia kinderziekenhuis.’

werkten!’

Radboud Fonds

Claudia Schreven, fondsenwerver Amalia

Marcel Slenders, directeur

kinderfonds

Radboud Fonds

om te doneren. Dankzij deze mensen
konden we echt iets betekenen.’

Team Radboud Fonds 2021

		

Het Radboud Fonds steunt initiatieven vanuit Radboud
Universiteit en Radboudumc die een betekenisvolle
bijdrage leveren aan de samenleving. Het fonds staat
aan de wieg van wetenschappelijke en medische
doorbraken en helpt innovatieve ideeën verder: voor
de kinderen van onze kinderen.
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