
Door Joy  en Lianne  

 

VELDHOVEN - Een paar  

kinderen van basisschool de 

Berckacker voeren actie voor 

Kika, dat betekent kinderenkan-

kervrij. Sophie van Rijt ( 11 ) 

begon deze actie. Ze verkocht 

zelfgemaakte schilderijen in 

allerlei vormen, kleuren en ma-

ten. Ze heeft nu ongeveer veer-

tig euro opgehaald. Later ging 

ik, Joy Sanders ook meedoen, 

omdat ik het een heel mooi doel 

vind en een klasgenoot van mij 

haar vader aan kanker is verlo-

ren; hij had een hersentumor. 

Ikzelf ben cup cakes gaan bak-

ken met een vriendin. We bak-

ten er twaalf, die ik daarna heb 

verkocht, waarmee we in totaal 

twintig euro hebben opgehaald. 

Iedereen reageerde heel enthou-

siast. Hier ben ik erg trots op.  

Ik ga het geld met de post ver-

sturen. Kika besteed het geld 

aan onderzoeken naar kanker. 

Ik hoop dat het veel kinderen 

gaat helpen.  

Ik, Lianne Vrancken, heb haren 

gedoneerd aan de Stichting  

Haarwens. Haarwens maakt 

daarvan pruiken voor kinderen 

die kaal zijn of bijna kaal door 

medicijnen. Als je haar doneert, 

moet het per 25 centimeter. Dus 

25 of 50 of 75 centimeter, enzo-

voort. Maar 75 centimeter komt 

bijna nooit voor. Meestal gaat 

het om 25 centimeter. De lengte 

moet je meten als je haren los 

hangen. Als je ze wilt doneren, 

moet je het haar eerst wassen. 

Daarna doe je het in een vlecht. 

Het knippen kan gewoon bij je 

eigen kapper. Die knipt er daar-

na model in. Je afgeknipte 

vlecht moet je eerst laten dro-

gen voordat je die opstuurt. Dat 

gaat met de post. Je moet wel 

een formulier invullen. Als het 

haar er af is, moet je altijd wen-

nen. Dat heeft tijd nodig. Bij 

mij duurde het een week. 

In actie voor Kika en Haarwens 

Op deze foto ontbreekt 25 
centimeter haar. Het is gedo-
neerd aan de stichting Haar-
wens.   


