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1. Stichting Hetty Odink 
 
1.1 Ontstaan van Stichting Hetty Odink 
Op 25 maart 1999 overleed Hetty Odink aan de gevolgen van borstkanker. Tijdens 
haar leven heeft ze door haar enthousiasme en levensenergie een onvergetelijke 
indruk gemaakt. Niet alleen op haar naaste familie en vrienden, maar ook op 
mensen die toevallig op haar pad kwamen. Hetty was een vrouw die altijd luisterde 
naar de problemen van anderen en vervolgens alles wat binnen haar vermogen lag 
inzette om een oplossing te zoeken. Hierdoor maakte ze het verschil en dat doet ze 
nog steeds. Eén van haar wensen was dat het einde van haar leven niet het einde 
zou betekenen van het uitdragen van haar gedachtengoed. In 1999 richtten haar 
man en kinderen in 1999 Stichting Hetty Odink op. 
 
1.2 Missie  
Stichting Hetty Odink verleent steun in de vorm van financiële donaties en het 
doneren van tijd en kennis. De donaties komen ten goede aan een aantal goede 
doelen in Nederland die zich middels concrete doelstellingen en een transparante 
werkwijze inzetten voor de bestrijding van kanker of die bijdragen aan het welzijn 
van kankerpatiënten en hun naasten. 
 
1.3 Bestuur 
Het bestuur van Stichting Hetty Odink bestaat uit voorzitter Maayke Wensink, vice-
voorzitter Annemarieke de Jong, secretaris Vincent Wensink en penningmeester 
Alexander Lambalk. De werkzaamheden in de stichting worden om niet verricht. Het 
bestuur vergadert vier keer per jaar.  
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2. Donaties 
 
Stichting Hetty Odink houdt zich bezig met het verstrekken van financiële donaties, 
het opzetten van tijd- en kennis donaties en het organiseren van D.I.V. (delen is 
vermenigvuldigen)-evenementen. De donaties zijn onderverdeeld in twee 
categorieën: onderzoek en patiëntenzorg. In 2021 steunde Stichting Hetty Odink 
transparante projecten die het verschil maken in het onderzoek naar het genezen 
van kanker of het ondersteunen van het welzijn en de voorlichting van 
kankerpatiënten en hun naasten met een totaalbedrag van  
€ 33.500,-. De kosten komen neer op € 97,- voor de hosting van de website 
stichtinghettyodink.nl. Providence Capital Family Office heeft de financiële 
administratie aan Stichting Hetty Odink gedoneerd. In zijn totaliteit betekent dit dat 
circa 99,7 procent van de giften van de Stichting naar onze doelstelling is gegaan.  
 
Stichting Komma 
10 portretten  
Patiëntenzorg 
Donatie: € 6000,- 
Stichting Komma helpt uitbehandelde ouders kosteloos een blijvende herinnering na 
te laten door het geven van een Komma. Een Komma is een memory box met daarin 
een professioneel opgenomen videoportret en drie wenskaarten met een 
persoonlijke boodschap voor het kind ter ere van het examen, een huwelijk of de 
geboorte van het eerste kind. Ouders die hier aanspraak op mogen maken zijn 
ongeneeslijk ziek. Hun kinderen zijn maximaal 18 jaar oud.  Inmiddels zijn er meer 
dan 300 portretten gemaakt. Met onze donatie heeft Stichting Komma 10 portretten 
kunnen realiseren.  
www.stichtingkomma.nl 
 
Kanker in Beeld  
Dansen voor je Leven 
Patiëntenzorg 
Donatie: € 7500,- 
Een nieuw initiatief van Kanker in Beeld is ‘Dansen voor je leven’. Bij Dansen voor je 
Leven ervaren mensen met kanker wat het lichaam nog allemaal (wel) kan en op 
welke manier je hier kracht uit kunt putten. Het lichaam in beweging brengen en je 
laten meevoeren door de muziek kan een helende werking hebben, kracht geven en 
vertrouwen in het eigen lichaam. Met improvisatiedans zet je het lichaam in als 
expressief middel om te uiten wat (nog) niet onder woorden gebracht kan worden. 
Onze donatie is besteed aan het ontwikkelen en organiseren van een pilot in februari 
2022 door een professionele dansdocent in Theater de Lievekamp in Oss. Door de 
positieve reacties wordt Dansen voor je Leven een nieuwe pijler binnen Kanker in 
Beeld.  
www.kankerinbeeld.nl/dansen-voor-je-leven/ 
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Stichting Kanjerwens 
Donatie: € 7500,- 
Tot onze grote schrik hebben wij bericht gekregen dat er een strafrechtelijk 
onderzoek loopt tegen Peter Visser, de voormalig directeur van Stichting Kanjerwens 
Nederland. De activiteiten van de stichting zijn per direct gestaakt en inmiddels is de 
stichting opgeheven. Onze donatie is in 2021 helaas niet besteed aan Kanjerwens 
dagen. Ondanks meerdere pogingen om onze donatie terug te krijgen, is dit niet 
gelukt. De donatie is meegenomen in de afwikkeling van de stichting, waaronder het 
beëindigen van arbeidsovereenkomsten en andere vaste kostenposten. Het 
strafrechtelijk onderzoek tegen de heer Visser loopt nog. 
 
Bouwen van Hospice Het Alteveer 
Patiëntenzorg 
Donatie: € 5000,-  
Hospice Het Alteveer is sinds 2066 een Bijna-thuis-huis in Assen voor mensen in de 
laatste fase van hun leven, die niet thuis willen of kunnen sterven. Om aan het 
groeiende aantal aanvragen te kunnen voldoen, was de uitbreiding van Hospice Het 
Alteveer nodig. Er is een nieuw gebouw gerealiseerd aan de Ter Aardseweg 3 in 
Assen. Een hospice met zes gastenkamers, twee familiekamers, een ruimte voor 
kinderen, een stilteruimte en een prachtige tuin, waardoor er in de toekomst geen 
‘nee’ meer hoeft te worden verkocht. Onze donatie is besteed aan de inrichting.  
www.hospice-assen.nl/ 
 
KWF 
Compraya: Landelijke infrastructuur om gezondheidsuitkomsten in kaart te 
brengen en interventiestudies uit te voeren onder jongvolwassenen met kanker 
Onderzoek  
Donatie: € 7500,- 
Jaarlijks krijgen 3800 jongvolwassenen tussen de 19 en 39 jaar de diagnose kanker. 
Deze groep mensen worden AYA’s genoemd. Vaak krijgen AYA’s dezelfde 
behandeling als oudere patiënten, terwijl onderzoek laat zien dat hun tumoren 
biologisch niet per se hetzelfde in elkaar zitten. In het Compraya onderzoek zetten 
onderzoekers de komende vijf jaar een platform op, met daarin gegevens, 
tumormateriaal en bloed van 4000 jongvolwassenen. Met deze gegevens komt er 
meer inzicht in wat de risicofactoren voor het krijgen van kanker op jongvolwassen 
leeftijd zijn, waarin tumoren verschillen van die van kinderen en ouderen, en wat het 
betekent in het dagelijks leven om op deze leeftijd kanker te krijgen. Het platform 
wordt gelinkt aan het nationale AYA ‘Jong en Kanker’ platform 
(www.ayafoundation.nl).  
In samenwerking met deze stichting organiseert Stichting Hetty Odink in 2023 een 
nieuw Delen Is Vermenigvuldigen Event. Een evenement waarmee wij aandacht 
willen genereren voor AYA’s en hen letterlijk staande houden in de maatschappij. 
Het is een vervolg van de campagne in mei: Unpause the AYA.  
www.compraya.nl 
 


