
IN GESPREK MET
Jan Luijsterburg

Eigenlijk was het puur toeval dat Jan 
Luijsterburg (69) betrokken raakte bij 
Reumapatiëntenvereniging Bergen op Zoom. 
Hoewel hij zelf geen reuma heeft, weet hij er 
inmiddels alles van. ‘De collecte is onmisbaar 
voor onze beweeggroepen en die groepen 
zijn weer onmisbaar voor mensen met reuma. 
Vandaar dat ik zelf collecteer.’

Bewegen is cruciaal
Een paar jaar geleden bezocht 
Jan een informatieavond van de 
Reumapatiëntenvereniging bergen op Zoom. 
‘Een kennis van mij heeft reuma, vandaar mijn 
interesse.’ Jan werd actief in de vereniging, 

werd penningmeester en collectant. In het 
zwembad, te midden van een reumagroep, 
zag hij pas echt wat reuma met je kan doen. 
‘Als je zo in je bewegingen beperkt wordt, zijn 
de beweeggroepen cruciaal. Ik heb mensen 
in beweeggroepen zien opknappen onder 
begeleiding van een fysiotherapeut.’ 

Het belang van de collecte
De beweeggroepen worden mede mogelijk 
gemaakt door de Reumafondscollecte. 
Juist vanwege dit directe belang vraagt het 
Reumafonds collectanten te werven binnen 
de patiëntenverenigingen. Luijsterburg: 
‘Onze vereniging heeft de meeste nieuwe 
collectanten weten te werven van alle 
reumapatiëntenverenigingen in het land. 
Daar zijn we trots op! De leden die lichamelijk 
in staat zijn om te collecteren, doen ook dit 
jaar weer mee, En we gaan ons dit jaar weer 
inspannen om in onze omgeving nieuwe 
collectanten te werven!’

Al in de 17e eeuw werd huis-aan-huis gecollecteerd. Zo regelden  
de kerk, adel en gegoede burgerij de financiering van de 

armen- en ziekenzorg. Collectes rond kerst brachten voor die tijd 
astronomisch hoge bedragen op. Collecteren aan de deur is gek 
genoeg nog steeds typisch Nederlands. 

WORD OOK COLLECTANT!

Om reuma ooit te genezen is veel onderzoek nodig – en dus geld. Daar weet u als 
lid van een reumapatiëntenvereniging alles van. Een belangrijke inkomstenbron om 
onderzoek mogelijk te maken is de jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds. 
Helpt u al mee?

KOM IN ACTIE VOOR HET

HELP MEE, HET IS 
BELANGRIJK

‘BEWEEGGROEPEN ZIJN 
ONMISBAAR’

OUD-HOLLANDSE COLLECTE

Maarten Nederkoorn, hoofd Fondsenwerving bij 
het Reumafonds over huis-aan-huis collecteren: 

‘Collecteren is iets typisch Nederlands, nergens anders 
in Europa werft men geld aan de deur. Nederlanders 
vinden deze manier van fondsenwerving sympathiek: die 
vriendelijke collectant in de regen met de rinkelende bus 
in de hand. Samen met de reumapatiëntenverenigingen 
zetten we ons daarom in om meer vrijwilligers 
enthousiast te maken om mee te lopen met de 
Reumacollecteweek. We introduceren dit jaar collecte 
nieuwe stijl: digitaal collecteren. Bijvoorbeeld via 
facebook maar ook door pinnen met de smartphone 
mogelijk te maken. Het maakt het voor de collectant 
makkelijker aan de deur bij mensen die geen cash in 
huis hebben. Maar die rinkelende, oude vertrouwde 
collectebus blijft belangrijk in de strijd tegen reuma.’

COLLECTE NIEUWE STIJL

Ieder voorjaar gaan zo’n 
60.000 collectanten voor 

het Reumafonds langs de 
deuren. Jan Luijsterburg 
(69) is zo’n collectant 
én penningmeester van 
Reumapatiëntenvereniging 
Bergen op Zoom. Hoewel 
hij zelf geen reuma heeft, 
collecteert hij en werft nieuwe 

collectanten: ‘Omdat het zo 
belangrijk is.’ Lees zijn verhaal 
hieronder. Het Reumafonds 
heeft meer collectanten als 
Jan Luijsterburg nodig voor 
de collecteweek in 2016. 
Wilt u ons helpen? Word zelf 
collectant of vraag iemand 
in uw omgeving om mee 
te lopen. U kunt het ook 
natuurlijk samen doen, dat is 
gezelliger. Het kost u hooguit 

2 uur van uw tijd. Zo kan het 
Reumafonds mensen met 
reuma blijven helpen.  

In 2015 haalden de collectanten ruim € 3 miljoen op tijdens de collecteweek.

“Het kost 
hooguit 
2 uur van 
uw tijd”

Meer informatie of aanmelden:

Bel 020 589 64 71 of mail vrijwilligers@reumafonds.nl
Kijk ook op: www.reumafonds.nl/collecteren


