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“Hoop is het vermogen om ergens voor te werken omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen 
heeft. 
 
Hoop is beslist niet hetzelfde als optimisme. 

Het is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen, maar de zekerheid dat iets ertoe doet ongeacht de 
afloop. 

Het is hoop, meer dan wat dan ook, die ons de kracht geeft om te leven en voortdurend nieuwe dingen 
uit te proberen, zelfs in omstandigheden die hopeloos lijken.” 
 
Vàclav Havel, Disturbing the peace, 1986 
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Naam	  van	  de	  instelling	  
	  
Stichting	  HOOP	  
	  	  
	  
RSIN	  
	  
852118314	  
	  	  
	  
Adres	  
	  
Mgr.	  Claessensstraat	  36	  
6131	  AJ	  Sittard	  
	  	  
	  
Doelstelling	  
	  
Stichting	  HOOP	  is	  in	  november	  2012	  opgericht	  door	  Gerzon	  Kakisina.	  In	  februari	  
2012	  kreeg	  hij	  te	  horen	  dat	  hij	  acute	  myeloide	  leukemie	  had.	  Een	  
stamceltransplantatie	  bleek	  noodzakelijk.	  De	  zoektocht	  naar	  een	  geschikte	  
stamceldonor	  bleek	  een	  lastige	  opgave.	  Om	  de	  kans	  op	  een	  geslaagde	  
transplantatie	  te	  vergroten	  is	  het	  van	  belang	  dat	  de	  weefseltypering	  van	  patient	  
en	  donor	  overeenkomen.	  Deze	  kans	  is	  het	  grootst	  als	  patient	  en	  donor	  van	  
hetzelfde	  ras	  zijn.	  Gerzon	  is	  van	  Molukse	  afkomst	  en	  het	  aantal	  ingeschreven	  
donoren	  van	  niet-‐westerse	  komaf	  is	  vrij	  laag.	  De	  kans	  op	  een	  match	  met	  een	  
broer	  of	  zus	  is	  1	  op	  4.	  
	  
Voor	  een	  westerse	  patient	  is	  de	  kans	  op	  een	  match	  1	  op	  50.000.	  Er	  werd	  zowel	  
binnen	  de	  familie	  als	  in	  de	  wereldwijde	  donorbank	  voor	  volwassenen	  geen	  
match	  gevonden	  voor	  Gerzon.	  Een	  laatste	  optie	  was	  om	  geschikte	  stamcellen	  te	  
vinden	  uit	  navelstrengbloed.	  Hiervan	  hoeft	  de	  weefseltypering	  op	  minder	  punten	  
overeen	  te	  komen	  waardoor	  er	  sneller	  een	  match	  gevonden	  kan	  worden.	  
Uiteindelijk	  heeft	  dit	  het	  leven	  kunnen	  redden	  van	  Gerzon.	  
	  
Stichting	  HOOP	  heeft	  het	  streven	  om	  landelijke	  bewustwording	  rondom	  
stamceldonatie	  te	  creëren	  met	  als	  doel	  het	  donorbestand	  te	  laten	  groeien.	  
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Hoofdlijnen	  beleidsplan	  
	  
Stichting	  HOOP	  heeft	  een	  open	  en	  eerlijk	  karakter	  en	  is	  vooral	  resultaatgericht.	  
Bij	  al	  onze	  werkzaamheden	  is	  het	  onze	  taak	  om	  deze	  kenmerken	  voor	  ogen	  te	  
houden.	  
	  
Op	  korte	  termijn	  gaat	  Stichting	  HOOP	  met	  de	  Stamceldonorbank	  onderzoeken	  
welke	  mogelijke	  manieren	  er	  zijn	  om	  de	  Stamceldonorbank	  beter	  op	  de	  kaart	  te	  
zetten.	  Daaruit	  moet	  een	  stappenplan	  volgen	  die	  op	  korte	  termijn	  uitgevoerd	  kan	  
worden.	  
	  	  
Op	  middellange	  termijn	  willen	  wij	  jongeren	  tot	  18	  jaar	  op	  een	  gestructureerde	  
manier	  kunnen	  voorlichten	  	  zodat	  ook	  zij	  bewust	  worden	  en	  op	  hun	  18e	  
makkelijker	  de	  stap	  kunnen	  nemen	  om	  stamceldonor	  te	  worden.	  
Verder	  willen	  we	  het	  maatschappelijk	  karakter	  van	  stamceldonatie	  versterken	  
door	  de	  Minister	  van	  Volksgezondheid	  hierbij	  te	  betrekken.	  
	  
Op	  lange	  termijn	  willen	  wij	  een	  stabiele	  factor	  zijn	  in	  de	  samenwerking	  met	  de	  
Stamceldonorbank,	  zodat	  we	  samen	  er	  voor	  kunnen	  zorgen	  dat	  het	  
donorbestand	  groeit.	  
	  
	  
Naam	  en	  functie	  bestuurders	  
	  
Gerzon	  Kakisina	   	   Voorzitter	  
Sarah	  Kakisina-‐Mathijs	   Secretaris	  
Hub	  Beuten	   	   	   Penningmeester	  
Armand	  Mathijs	   	   Bestuurslid	  
	  
	  
Ambassadeurs	  van	  de	  Stichting	  
	  
Ursula	  Wijnen	  –	  CDA	  Raadslid	  
Noël	  Lebens	  –	  CDA	  Raadslid	  
Sjraar	  Cox	  –	  Burgemeester	  Sittard-‐Geleen	  
	  
	  
Vrijwilligers	  
	  
Frank	  van	  Hulst	  
Ronny	  Frissen	  
Susanne	  Frissen-‐Janssen	  
Roy	  Dassen	  
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Overzicht	  activiteiten	  
	  
	  
1	  februari	  2013	  –	  Start	  Bagels	  &	  Beans	  actie	  
	  
Lilianne	  en	  Rien	  van	  Bagels	  &	  Beans	  te	  Sittard	  hebben	  begin	  2013	  een	  bijzonder	  
lekker	  bagelrecept	  bedacht	  met	  Franse	  invloeden.	  Dit	  met	  het	  oog	  op	  onze	  deelname	  
aan	  Alpe	  d’HuZes	  later	  dat	  jaar.	  De	  bagel	  kreeg	  de	  naam	  “l’espoir”.	  Tien	  procent	  van	  
elke	  verkochte	  bagel	  l’espoir	  zou	  gedoneerd	  worden	  aan	  Stichting	  HOOP.	  
	  
Opbrengst	  van	  de	  actie:	  €330,23	  
	  
	  
19	  februari	  2013	  –	  Interview	  Fortuna	  TV	  
	  
Fortuna	  Sittard	  heeft	  de	  armen	  ineen	  geslagen	  met	  Stichting	  HOOP	  om	  meer	  
bekendheid	  te	  vragen	  voor	  ons	  en	  daarmee	  ook	  ons	  te	  steunen	  in	  ons	  doel.	  
	  
	  
22	  februari	  2013	  –	  Aftrap	  bij	  Fortuna	  Sittard	  –	  Top	  Oss	  
	  
Voor	  het	  begin	  van	  de	  wedstrijd	  tussen	  Fortuna	  en	  Top	  Oss	  mocht	  Gerzon	  de	  
aftrap	  verzorgen	  met	  Ramon	  Voorn,	  aanvoerder	  van	  Fortuna	  Sittard.	  Een	  
jeugdteam	  van	  Fortuna	  had	  voor	  aanvang	  gecollecteerd	  bij	  de	  ingangen	  van	  het	  
stadion.	  Na	  afloop	  van	  de	  wedstrijd	  werd	  er	  door	  Kiwanis	  Geleen	  een	  cheque	  
t.w.v.	  €1.500.-‐	  uitgereikt.	  Dit	  geld	  is	  bestemd	  ter	  ondersteuning	  van	  Stichting	  
HOOP.	  
	  
	  
30	  maart	  2013	  –	  Promotie	  tijdens	  Kennedymars	  
	  
Tijdens	  de	  jaarlijkse	  Kennedymars	  hebben	  wij	  samen	  met	  Ronny	  en	  Susanne	  een	  
stand	  mogen	  inrichten	  op	  het	  Vitruviusplein	  in	  Sittard.	  Daar	  hebben	  wij	  
toeschouwers	  informatie	  gegeven	  over	  de	  stichting.	  Ook	  kregen	  de	  toeschouwers	  
de	  kans	  om	  hun	  sportiviteit	  te	  tonen.	  Middels	  twee	  fietsen	  op	  rolbanden,	  konden	  
twee	  toeschouwers	  het	  tegen	  elkaar	  opnemen.	  
	  
	  
4	  april	  2013	  –	  Interview	  TV	  Limburg	  
	  
Via	  TV	  Limburg	  hebben	  we	  de	  mogelijkheid	  gekregen	  om	  de	  stichting	  meer	  
bekendheid	  te	  geven.	  Sarah	  en	  Gerzon	  hebben	  tijdens	  hun	  bezoek	  aan	  de	  studio	  
kunnen	  vertellen	  over	  het	  belang	  van	  stamceldonatie.	  
	  
	  
12	  april	  2013	  –	  GHC	  Dag	  
	  
De	  GHC	  dag	  is	  een	  jaarlijks	  terugkerend	  evenement	  op	  het	  Graaf	  Huyn	  College	  in	  
Geleen.	  Tijdens	  dit	  evenement	  wordt	  geld	  ingezameld	  voor	  een	  aantal	  goede	  
doelen.	  Stichting	  HOOP	  mocht	  tijdens	  deze	  dag	  informatie	  verstrekken	  aan	  
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jongeren.	  Samen	  met	  Ursula	  en	  Frank	  hebben	  we	  folders	  uitgedeeld,	  bandjes	  
verkocht	  en	  mochten	  we	  in	  een	  volle	  aula	  ons	  promotiefilmpje	  laten	  zien	  en	  
direct	  daarna	  het	  publiek	  toespreken.	  
	  
	  
15	  april	  2013	  –	  Interview	  Start	  TV	  
	  
Tijdens	  ons	  interview	  hebben	  we	  kort	  gesproken	  over	  de	  stichting,	  het	  
benefietconcert	  “Vrienden	  van	  Stichting	  HOOP”	  en	  onze	  deelname	  aan	  Alpe	  
d’HuZes.	  
	  
	  
20	  april	  2013	  -‐	  Benefietconcert	  “Vrienden	  van	  Stichting	  HOOP	  
	  
In	  een	  zaal	  waar	  in	  het	  verleden	  bekendheden	  als	  Golden	  Earring,	  Level	  42,	  
Herman	  Brood,	  The	  unofficials	  en	  Marco	  Borsato	  hebben	  gespeeld,	  vond	  in	  april	  
het	  benefietconcert	  van	  Stichting	  HOOP	  plaats.	  Dit	  concert	  paste	  qua	  omvang	  en	  
show	  gehalte	  zeker	  in	  het	  rijtje	  thuis	  met	  al	  die	  grote	  namen.	  Een	  
indrukwekkend	  intro	  filmpje,	  waarin	  Gerzon	  Kakisina	  tijdens	  zijn	  ziekte	  een	  
oproep	  deed,	  zette	  de	  toon	  voor	  de	  rest	  van	  de	  avond.	  Er	  was	  een	  gevoel	  van	  
saamhorigheid	  en	  de	  zaal	  was	  muisstil	  toen	  het	  openingsnummer	  werd	  ingezet	  
door	  Sarah	  en	  Gerzon.	  Het	  nummer	  “I	  won’t	  give	  up”	  van	  Jason	  Mraz	  was	  een	  
nummer	  wat	  het	  gevoel	  van	  Gerzon	  heeft	  weergegeven	  in	  zijn	  uitzichtloze	  strijd	  
tegen	  leukemie.	  Hoe	  mooi	  is	  het	  dan	  om	  juist	  dat	  nummer	  te	  kunnen	  spelen	  na	  
zijn	  strijd?	  
	  
Ruim	  50	  artiesten,	  waaronder	  Martin	  Hurkens,	  Wendy	  Kokkelkoren	  en	  David	  
Goncalves,	  hadden	  zich	  belangeloos	  ingezet	  om	  het	  evenement	  te	  laten	  slagen.	  Ze	  
hoefden	  niet	  lang	  na	  te	  denken	  nadat	  Sarah	  ze	  had	  gevraagd	  om	  mee	  te	  doen.	  Big	  
Band	  Time	  Out	  begeleidde	  diverse	  artiesten	  en	  speelden	  een	  aantal	  nummers	  
van	  hun	  repertoire.	  
	  
Tussen	  de	  liedjes	  door	  kwam	  de	  burgemeester	  nog	  aan	  het	  woord	  om	  de	  
stichting	  een	  warm	  hart	  toe	  te	  dragen	  en	  zijn	  steun	  uit	  te	  spreken	  namens	  de	  
gemeente	  Sittard-‐Geleen.	  Ook	  ambassadeurs	  Ursula	  Wijnen	  (Raadslid	  CDA)	  en	  
Noël	  Lebens	  (lid	  Gedeputeerde	  Staten)	  waren	  aanwezig.	  
	  
Halverwege	  de	  avond	  mocht	  Teun	  Gerrits	  zijn	  verhaal	  doen	  als	  donor.	  Wat	  hij	  
echter	  niet	  wist,	  was	  dat	  hij	  een	  cheque	  ter	  waarde	  van	  €2.500,-‐	  in	  ontvangst	  
mocht	  nemen	  voor	  de	  stamceldonorbank.	  Voor	  Stichting	  HOOP	  was	  dat	  het	  
eerste	  zichtbare	  resultaat	  in	  het	  nog	  jonge	  bestaan	  ervan.	  
	  
De	  avond	  werd	  knallend	  afgesloten	  met	  een	  optreden	  van	  NoiZZ,	  de	  band	  waarin	  
Gerzon	  als	  laatste	  mee	  heeft	  gespeeld	  voordat	  hij	  ziek	  werd.	  Het	  was	  voelbaar	  
dat	  het	  een	  bijzondere	  avond	  was	  geweest.	  Een	  avond	  waarop	  stamceldonatie	  
centraal	  stond.	  Maar	  ook	  een	  avond	  die	  er	  anders	  had	  uitgezien	  zonder	  een	  
stamceldonor	  voor	  Gerzon	  
	  
Opbrengst	  van	  de	  avond:	  €4319,40	  
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26	  april	  2013	  -‐	  Ride4Hoop	  
	  
Het	  fietsevenement	  Ride4Hoop	  is	  bedacht	  door	  Roy	  Dassen.	  Het	  is	  een	  
evenement	  waarbij	  basisschoolkinderen	  een	  berg	  beklimmen	  of	  een	  'rondje	  om	  
de	  kerk'	  fietsen	  t.b.v.	  Stichting	  HOOP.	  De	  kinderen	  zoeken	  in	  hun	  familie-‐,	  
vrienden-‐	  en	  kennissenkring	  sponsoren	  die	  hun	  met	  een	  kleine	  bijdrage	  per	  
beklimming	  (of	  rondje)	  willen	  steunen.	  De	  eerste	  editie	  werd	  gehouden	  op	  
Basisschool	  St.	  Jozef	  te	  Merkelbeek,	  met	  medewerking	  van	  Oudervereniging	  KIK	  
en	  Oranjecomité	  Merkelbeek.	  
	  
Opbrengst	  van	  de	  actie:	  €1.510,27	  
	  
	  
30	  april	  2013	  –	  Opening	  Koninginnedag	  Kluis	  
	  
In	  de	  Geleense	  wijk	  de	  Kluis	  wordt	  jaarlijks	  tijdens	  koninginnedag	  een	  
rommelmarkt	  georganiseerd	  waarbij	  ook	  verschillende	  bands	  optreden.	  Aan	  ons	  
is	  gevraagd	  om	  deze	  feestelijke	  bijeenkomst	  te	  openen	  met	  een	  welkomswoord,	  
waarbij	  we	  de	  aandacht	  mochten	  vragen	  voor	  het	  belang	  van	  onze	  stichting.	  
	  
	  
1	  t/m	  8	  juni	  2013	  –	  Alpe	  d’HuZes	  
	  
Na	  maandenlange	  training	  en	  voorbereidingen	  was	  het	  dan	  zover.	  Team	  HOOP	  
zou	  voor	  het	  goede	  doel	  de	  Alpe	  d’Huez	  bedwingen.	  	  
De	  fietsers	  van	  Team	  HOOP:	  Roy	  Dassen,	  Frank	  van	  Hulst,	  Ronny	  Frissen,	  
Armand	  Mathijs	  en	  Gerzon	  Kakisina.	  
De	  draaiende	  motoren	  achter	  het	  team:	  Nicole	  Dassen,	  Cecile	  van	  Hulst,	  Susanne	  
Frissen-‐Janssen,	  Marij	  Mathijs	  en	  Sarah	  Kakisina.	  
	  
Voor	  Gerzon	  een	  manier	  om	  symbolisch	  een	  hectische	  periode	  af	  te	  sluiten.	  Voor	  
de	  overige	  leden	  een	  manier	  om	  hun	  dierbaren	  een	  hart	  onder	  de	  riem	  te	  steken.	  
	  
	  
22	  september	  2013	  -‐	  “Een	  HOOP	  muziek”	  
	  
“Een	  Hoop	  muziek”	  is	  een	  initiatief	  van	  muziekliefhebbers	  en	  vrienden	  die	  
betrokken	  zijn	  bij	  de	  stichting.	  Jonge	  talentvolle	  bands	  uit	  de	  regio	  Sittard	  
hebben	  zich	  op	  22	  september	  belangeloos	  ingezet	  voor	  Stichting	  HOOP.	  De	  
stichting	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  ook	  mensen	  vóór	  hun	  18e	  bekend	  raken	  met	  
stamceldonatie.	  Door	  jonge	  bands	  een	  podium	  te	  bieden	  heeft	  de	  stichting	  de	  
mogelijkheid	  om	  stamceldonatie	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen	  bij	  een	  jong	  
publiek.	  De	  stichting	  hoopt	  hierdoor	  dat	  de	  drempel	  om	  zich	  aan	  te	  melden	  lager	  
wordt	  wanneer	  men	  de	  leeftijd	  van	  18	  heeft	  bereikt.	  De	  organisatie	  heeft	  
gemerkt	  dat	  de	  bands	  zich	  heel	  betrokken	  voelen	  bij	  het	  belang	  van	  
stamceldonatie.	  
	  
Voorafgaand	  werd	  hetzelfde	  intro	  filmpje	  getoond	  met	  de	  oproep	  van	  Gerzon.	  
Ook	  hier	  was	  de	  toon	  gezet	  voor	  de	  rest	  van	  de	  dag.	  De	  openingsliedjes	  werden	  
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verzorgd	  door	  Sunsofa,	  de	  band	  waarin	  Sarah	  en	  Gerzon	  samen	  muziek	  maken.	  
Daarna	  was	  het	  de	  tijd	  aan	  de	  jonge	  generatie	  die	  met	  veel	  enthousiasme	  het	  
publiek	  wist	  te	  bespelen.	  
	  
Opnieuw	  kon	  Stichting	  HOOP	  de	  stamceldonorbank	  verrassen	  met	  een	  cheque.	  
Dit	  maal	  ter	  waarde	  van	  €3.500,-‐	  De	  cheque	  werd	  in	  ontvangst	  genomen	  door	  
Margot	  van	  den	  Akker.	  
	  
Stichting	  Hoop	  wilt	  de	  stamceldonorbank	  financieel	  blijven	  ondersteunen	  en	  
daarnaast	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  aansporen	  om	  zich	  als	  donor	  aan	  te	  melden.	  
	  
Opbrengst	  van	  de	  avond:	  €1.670,-‐	  
	  
	  
26	  oktober	  2013	  –	  Ontvangst	  Cheque,	  Centric	  &	  Eurofiber	  
	  
	  In	  het	  kader	  van	  maatschappelijk	  verantwoord	  ondernemen	  (MVO)	  hebben	  
Centric	  en	  Eurofiber,	  aanbieder	  van	  glasvezelverbindingen,	  een	  bedrag	  van	  
€10.000.-‐	  beschikbaar	  gesteld	  om	  een	  aantal	  goede	  doelen	  en	  maatschappelijke	  
projecten	  te	  ondersteunen.	  Medewerkers	  van	  Centric	  mochten	  zelf	  een	  goed	  doel	  
aandragen.	  Dankzij	  deze	  actie	  heeft	  onze	  stichting	  €1.000.-‐	  mogen	  ontvangen	  uit	  
handen	  van	  Jack	  Stevelmans.	  
	  
24	  november	  2013	  –	  Ontvangst	  Cheque,	  Preuvenemint	  
	  
Vanuit	  het	  hulpfonds	  preuvenemint	  heeft	  de	  stichting	  een	  cheque	  t.w.v.	  €979	  
mogen	  ontvangen.	  Dit	  bedrag	  is	  gebruikt	  om	  de	  onkosten	  te	  dekken	  die	  gemaakt	  
zijn	  tijdens	  het	  benefietconcert	  eerder	  dit	  jaar.	   	  
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Financiele	  verantwoording	  
	  
Balans	  per	  31-‐12-‐2013	  

	   	   	   	   	  
	   	   31-‐12-‐2013	  

	   	  
31-‐12-‐2013	  

ACTIVA	   	   	   	  
PASSIVA	  	   	  

	   	   	   	   	   	  
Liquide	  middelen	   	   	   	  

Eigen	  vermogen	  	  	  
Kas	   	   €	  -‐	  	  

	  
Reserves	  	  

	  Bank	   	   €	  522,12	  
	  
Saldo	  boekjaar	  	   €	  9.022,12	  

Spaarrekening	   	   €	  8.500,00	  
	   	  

€	  9.022,12	  

	   	   €	  9.022,12	  
	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   €	  9.022,12	  

	   	  
€	  9.022,12	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Exploitatierekening	  2012-‐2013	  	   	   	   	   	  

	   	   2013	  
	   	   	  

Baten	   	   	   	   	   	  
Donaties	   €	  15.446,48	  	   	   	   	  
Armbandjes	   €	  1.270,34	  	   	   	   	  
Entreegelden	  benefietconcert	   €	  3.383,80	  	   	   	   	  

	   	   €	  20.100,62	  
	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Lasten/uitgaven	   	   	   	   	   	  
Inkoop	  armbandjes	   €	  309,72	  	   	   	   	  
Kosten	  benefietoncert	   €	  236,89	  	   	   	   	  
Kantoorkosten	   €	  197,91	  	   	   	   	  
Betaalde	  donaties	   €	  10.300,00	  	   	   	   	  
Algemene	  kosten	   €	  11,45	  	   	   	   	  

	   	   €	  11.055,97	  
	   	   	  

	   	   €	  9.044,65	  
	   	   	  

Financiële	  baten	  en	  lasten	   	   €	  22,53-‐	  
	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Exploitatiesaldo	   	   €	  9.022,12	  

	   	   	  
	  


