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Collecteren

niet optimaal en was het pijnlijk, maar Anton voelde
zich bevoorrecht. ‘Ik ben de 52ste persoon in 13 jaar
tijd die deze transplantatie mocht ondergaan. Bizar
en uniek. De eerste nacht dacht ik wel aan mijn donor;
terwijl er in die familie zo veel verdriet was, voelden wij
alleen maar vreugde.’
Nu bijna een jaar verder durft Anton voorzichtig te
dromen van de toekomst. ‘Ik ben voorzichtig, want
aan de ene kant heb ik bijvoorbeeld meer kans op
kanker vanwege de medicijnen tegen afstoting. Aan de
andere kant kan dit een volledige stop op complicaties
betekenen, en misschien zelfs wel hier en daar wat
verbetering!’

Checklist

Diabetes
Fon
Besteed aan onze doelstelli

Dit is je checklist voor het
collecteren. Je gaat op pad
met:

Legitimatiekaart
Flyers voor als niemand thuis is

✓ Check voordat je vertrekt of
de QR-code werkt (op je kaart
en/of de collectebus).

✓ Bied deze proactief aan als
vervanging voor cash.

✓ Heb je een gepersonaliseerde
iDEAL QR-code op je
legitimatiekaart? Bied deze
QR-code dan aan bij de deur,
dan kun je je eigen opbrengst
terugzien via je persoonlijke
pagina.
Het collecteteam bestaande uit
Joke, Lizeth en Petra wenst jullie,
namens iedereen bij het Diabetes
Fonds, veel succes en plezier bij het
collecteren.

‘Ik hoop op
verbetering’
Als tiener kreeg Anton (54) de diagnose diabetes
type 1. Het is nooit gelukt om zijn bloedsuiker stabiel
te houden. Hoewel hij afgekeurd is voor werk, blijft
Anton zo positief mogelijk. Zo zet hij zich in als
collectant voor het Diabetes Fonds.
Antons laatste hoop op verbetering was transplantatie
van eilandjes van Langerhans in het LUMC, door prof. dr.
Eelco de Koning. Deze behandeling gebeurt pas sinds
enkele jaren in Nederland – mede dankzij het Diabetes
Fonds dat investeert in onderzoek. De donoreilandjes
zorgen ervoor dat het lichaam weer wat eigen insuline
maakt, wat de bloedsuikerspiegel gelijkmatiger
houdt. Al jaren stond Anton op de wachtlijst voor een
eilandjestransplantatie, toen hij in september 2020
hiervoor gebeld werd. ‘Al vier jaar lang wachtte ik op
dit moment, maar het besef kwam niet direct. Totdat de
arts zei dat ik snel naar het ziekenhuis moest komen,
omdat hij hele mooie eilandjes voor me had!’

Een dag later kreeg Anton de transplantatie, waarbij de
eilandjes via een infuus naar de poortader van de lever
gaan. Vanwege neuropathie werkten de verdovingen

€6+
MILJOEN

Onderzoek

Transplantatie
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Mede dankzij de collecte besteedden
we in 2020 ruim

Namens 1,2 miljoen men
in Nederland: bedank

Collectebus

Wat ook belangrijk is:

Cijfers
in beeld

aan onderzoek en voorlichting

Besteed aan onze doelstelling

€6+

om diabetes te voorkomen,
Dit bedrag besteedden
we aante onder
behandelen en te genezen.
en voorlichting
naar:
Onderzoeksprojecten

MILJOEN

Dit bedrag besteedden we aan onderzoek
en voorlichting naar:

Wetenschappelijk inzicht als wapen

Iedere week krijgen meer dan 1.000 mensen in ons
land net als
Anton de
diagnose
diabetes.
Genezen
van
diabetes
type 1Inmiddels
zijn er al ruim 1,2 miljoen Nederlanders met deze
ziekte. Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om
diabetes Voorkomen
te voorkomen en
en te
genezen.
Ons wapen:
beter
behandelen
wetenschappelijk
inzicht.
Ook
proberen
we iedereen
van diabetes type 2
die gezonder wil leven te helpen met informatie, tips en
eenvoudige hulpmiddelen. En dagen iedereen uit om
Voorkomen
en beter
deze positieve
verandering
verderbehandelen
te brengen.
Iedereen van
vrij van
daar collecteren
we voor!
de diabetes,
complicaties
van diabetes

Collecteer mee
Van 1 tot en met 6 november collecteren we voor
Anton en alle andere Nederlanders met diabetes.
Doe jijinkomsten
ook (weer) mee? Of ken je nog iemand die
wil meehelpen? Aanmelden kan via

€

diabetesfonds.nl/collecte
uitgaven

€

Onderzoeksprojecten

Genezen van diabetes type

Voorkomen en beter behand
van diabetes
13 2
28 type
afgerond

toegekend

Voorkomen en beter behand
Collecte
Collecte
van de complicaties van dia

€ 718.000
Collecte
totale opbrengst

€ 718.000

Van dit bedrag werd € 277.387
totale
opbrengst
via online
collecteren
opgehaald
en € 97.582 via digitale betaling.

Van dit bedrag werd € 277.387
opgehaald via digitale betaling.
Lees meer over onze
bestedingen
Via QR/iDEAL/Tikkie
werd
in ons jaarverslag op
€ 97.582 online opgehaald.

inkomsten

€diabetesfonds.nl/jaarverslag
uitgaven

€
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Collecteren

Gebruik van de
gepersonaliseerde
iDEAL QR-code
Niet iedereen heeft kleingeld in huis, dus bieden we ook de
mogelijkheid om online te collecteren.
Met de gepersonaliseerde iDEAL QR-code die je terugvindt op
je legitimatiekaart, kun je online geld ophalen aan de deur. Laat
de gever de code scannen met de camera of bank-app van zijn
mobiele telefoon en hij kan via zijn vertrouwde bankomgeving
een gift overmaken aan het Diabetes Fonds. Standaard staat het
bedrag ingesteld op 5 euro, maar dat is heel makkelijk aan te
passen naar het bedrag dat de gever wil doneren. Afgelopen jaar
was de gift gemiddeld 5,71 euro.
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Bovendien is het leuk dat je als collectant op deze manier kunt
zien wat er binnenkomt. Dat kan via je persoonlijke pagina. Heb
je deze pagina niet, dan kun je het totaalbedrag aan het einde
van de collecte opvragen bij je organisator.
Heb je nog geen iDEAL QR-code op je legitimatiekaart? Laat de
gever dan de algemene code scannen die op je collectebus staat.
Dat werkt net zo eenvoudig, alleen kun je op deze manier niet zelf
zien wat je hebt opgehaald.

Dit is een uitgave van het Diabetes Fonds en verschijnt drie keer per jaar
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Diabetes Fonds Amersfoort
Collectelijn: (033) 462 20 55
of via WhatsApp 06-82557644
diabetesfonds.nl/collecte

collecte@diabetesfonds.nl
@diabetesfonds
facebook.com/diabetesfonds
@diabetesfonds

Open (ook) een
online collectebus
Wil je proberen om ook
online zo veel mogelijk
geld op te halen voor het
Diabetes Fonds? Maak dan
een online collectebus aan.
Wanneer je je hebt
aangemeld, ontvang je
alle informatie om online
te collecteren. Dat kan op
de manier die bij jou past,
zoals via e-mail, WhatsApp
of Facebook. Iedereen kan
dan eenmalig, en indien
gewenst anoniem, doneren.
Het geld kan via iDEAL of een
eenmalige incasso direct aan
het Diabetes Fonds worden
overgemaakt. Zo bereik je
heel snel een grote groep
mensen en kun je een mooi
bedrag ophalen voor het
Diabetes Fonds, zonder dat
je de deur uit hoeft!
Kijk voor meer informatie op
diabetescollecte.nl
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