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Stichting opgericht voor zieke dorpsgenoot
Stichting Kracht voor Bijja is 
opgezet door Hermen Heinen 
(voorzitter), Franciscus Hartog 
en Ariean van de Groep (se-
cretaris). Dit is een stichting 
opgericht voor dorpsgenoot 
Bijja Duijst-Maree. ,,Bij Bijja is 
de zeer zeldzame degeneratieve 
spierziekte progressieve spinale 
musculaire atrofie (PSMA) ge-
diagnostiseerd wat een enorme 
impact heeft op haarzelf en haar 
gezin’’, geeft Hermen aan. 

Mensen met PSMA hebben toe-

nemende spierzwakte en krijgen 
daardoor steeds meer moeite met 
lopen en bewegen. In een verge-
vorderd stadium kunnen bijna 
alle spieren in armen en benen 
zijn aangedaan, waardoor iemand 
steeds meer verlamd raakt. PSMA 
heeft veel symptomen welke ook 
bij ALS voorkomen, zoals fascicu-
laties (kleine spiertrillingen onder 
de huid) en ademhalingsklachten 
door zwakte van de ademha-
lingsspieren. Spasticiteit komt bij 
PSMA niet voor. Net als bij ALS 
blijven andere zenuwcellen zoals 
de gevoelszenuwen intact.

Financieel 
ondersteunen
In 2020 hebben de drie mannen 
de stichting opgericht voor Bijja 
en haar gezin. De stichting heeft 

als doel bij te dragen in de kosten 
die nodig zijn voor de verzorging 
van Bijja waarvoor geen vergoe-
ding wordt verstrekt op basis 
van een zorgverzekering, sociaal 
verzekeringsstelsel of andere bij-
dragen. ,,Daarnaast wil de stich-
ting bijdragen aan het financieel 
ondersteunen van onderzoek met 
betrekking tot deze helaas nog 
altijd ongeneeslijke ziekte’’, vertelt 
Hermen. Het afgelopen jaar heeft 
de stichting het gezin financieel 
kunnen ondersteunen door mid-
del van de aanschaf van enkele 
hulpmiddelen. ,,Naarmate de ziek-
te vordert is er ook steeds meer 
geld nodig. Daarom willen wij met 
de stichting nog meer acties op 
touw gaan zetten.’’
Bijja en haar gezin kunnen op 
meerdere manieren ondersteund 

worden. Bijvoorbeeld door dona-
teur te worden. ,,Er is geld nodig 
om aanpassingen in en om de 
woning te doen, voor (alternatie-
ve) behandelingen en onderzoek’’, 
geeft Hermen aan. ,,Ook kun je als 
vrijwilliger helpen met alledaagse 
dingen zoals boodschappen en 
schoonmaken. En als bedrijf kan 
je de stichting helpen als sponsor 
en op die manier op promotie re-
kenen.’’

Hulp
,,Samen kunnen we er voor zorgen 
dat Bijja zo lang mogelijk thuis 
kan blijven bij haar gezin. En daar-
voor hebben we uw hulp nodig. 
Voor het gezin is geld nodig om 
de nodige aanpassingen in en om 
en huis te maken. Maar ook voor 
behandelingen. En niet alleen geld 
is nodig, maar ook hulp bij zaken 
die Bijja niet meer kan’’, roepen de 
oprichters op. Voor meer informa-
tie kan men terecht op de website 
stichtingkvb.nl. Hier kan ook een 
donatie worden gedaan. 
Volgende week leest u het per-
soonlijke verhaal van Bijja, in de 
Bunschoter van vrijdag 24 decem-
ber. 

Bij Bijja is een zeer zeldzame degeneratieve spierziekte gediagnos-
tiseerd. (foto: Ellen Frederique)

Bezorgers brengen 
nieuwjaarsgroet
De komende tijd komen zowel 
de bezorgers van de woens-
dag- (huis aan huis) als die 
van maandag- en vrijdageditie 
(abonnees) van de Bunscho-
ter bij u aan de deur met een 
nieuwjaarsgroet. 

Zij wensen u namens de Bun-
schoter gelukkig nieuwjaar en 
overhandigen daarbij een kaart-
je.

TOTALE
EXECUTIE
VERKOOP

MEUBELEN EN 
BEDDEN

GERVENHOF 35 
PUTTEN

(VOORHEEN KOK MEUBELEN)

Zie advertentie op pagina 12.

de   JONG
makelaarshuis

Heerlijk helder makelen!

Duidelijke afspraken en 
heldere communicatie.

makelaarshuis

Duidelijke afspraken en 
heldere communicatie.

Oude Schans 84, Bunschoten
Tel. 033 - 299 08 70
info@makelaarshuisdejong.nl
www.makelaarshuisdejong.nl

Financiering voor Financiering voor 
nieuwe woningnieuwe woning

Rengerspark nodig?Rengerspark nodig?

Neem de telefoon enNeem de telefoon en
bel Wim voor een afspraak.bel Wim voor een afspraak.

033-820 0522033-820 0522

BUNSCHOTEN   |   DE KRONKELS 7   |   033 - 299 94 80

abc-banden.nl

Goodyear Vector
4Seasons 205/55R 16 91v

Nu voor 

€ 109,- per stuk

incl. montage*

Betreft een actieprijs van een Goodyear Vector 4Seasons band in de maat 205/55R 16 91v incl. BTW, montage,
balanceren en ventielen. Informeer bij ons naar andere bandenmaten. Aanbieding geldig tot en met 31 december 2021.

*

Serva A28
( Afrit 8a Amersfoort-

Vathorst / Nijkerk-Zuid )

www.servavolvo.nl

Afspraak maken voor advies: 
T. 033-299 67 76 en vraag naar Jan Pieter HartogHYPOTHEEK

10 JAAR 
RENTE VAST 
v.a. 0,89%

20 JAAR 
RENTE VAST 
v.a. 1,21% www.huisenzekerheidspakenburg.nl

Tel. 033-299 6776
info@huisenzekerheidspakenburg.nl


