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Een iPad als steun voor ziek kind
Hun zoon kon
dankzij een iPad
vergeten dat hij zou
overlijden. Nico en
Jolanda helpen andere
kinderen er nu mee.
Frank Hermans
Nijmegen

‘P

ap, eigenlijk moet elk
ziek kind zo’n iPad hebben.” Dat zegt de dan
13-jarige Luuc Plönes kort voor hij
overlijdt.
Acute myeloïde leukemie. Luuc
heeft zojuist van de dokter gehoord dat het monster zal winnen. Na heftige behandelingen in
het Amalia-kinderziekenhuis in
Nijmegen en het kinderziekenhuis in Utrecht is hij definitief
thuis. Een ziekenhuisbed is aangerukt. Hier slijt hij zijn laatste
uren, in de huiskamer van zijn woning in Oosterhout bij Nijmegen.
De slag mag verloren zijn, Luuc
blijft de vechter die hij altijd is geweest. Ook nadat hij de handdoek
in de ring heeft moeten gooien.
Het is januari 2015. „Nog 20 dagen
zou het duren volgens de dokter,
misschien 30”, kijkt zijn vader Ni-

co terug. Het werden er 33.
Weg is Luucs visioen om als
‘kattenverzorger’ in de dierentuin
van Rhenen met die supersnelle
poema’s en tijgers aan de slag te
gaan. Snel, daar houdt hij van. En
stoer. De jeep op het erf achter is
voor hem gekocht met het oog op
‘later’. Luuc weet echter dat zijn
jongensdroom om zelf nog eens
achter het stuur te kruipen nooit
werkelijkheid kan worden.
Hij was altijd vrolijk. Op tal van
foto’s zie je zijn gulle, onvoorwaardelijke kinderlach. Die enorme
prent in de woonkamer waar Nico
zijn onderbenen als heipalen in
een subtropisch zwemparadijs
plant. Zijn vrouw op zijn schouders. Daar bovenop Luuc. Alle drie
onbekommerd lachend. Nico: „Zo
was het altijd: lang leve de lol.”
Lief was Luuc ook. „Voor hij het
zelf doorhad, had hij al zijn laatste
snoepje weggegeven”, vertelt moeder Jolanda. Omdat Luuc licht autistisch was, zat hij op speciale
school De Kom in Druten. Om

Hij had toch
verbinding met de
rest van de wereld
---Nico Plönes

䊱 Zanger

Jan Smit op bezoek bij
Luuc Plönes. EIGEN FOTO

contact te houden met zijn klasgenoten, vraagt de zieke Luuc om
een laptop. Hij is verkocht als hij
een keer een iPad kan lenen. „Hij
hoefde zijn bed niet meer uit,
maar had toch verbinding met de
rest van de wereld”, zegt zijn vader.
De hele dag door trekt Luuc gekke grimassen. Hij bewerkt foto’s
van zichzelf. Kijkt filmpjes. „Door
die iPad kon hij vergeten dat hij
zou overlijden. Hele dagen lang.”
Ook Jan Smit wordt gekiekt.

Door ons energienetwerk begint

„Luuc stuurde hem een uitnodiging, het was een van zijn laatste
wensen. Binnen een paar dagen
stond Jantje aan zijn bed.” ‘Dat
moet af en toe’, was de enige toelichting die de nuchtere Volendamse volkszanger gaf.
18 februari 2015 stopt Luucs hart
met kloppen. De wereld van Nico
en Jolanda staat stil, het verdriet is
onpeilbaar. Een van de weinige
herinneringen van toen: de enorme bos bloemen van Jan Smit.
„Binnen een dag stond die hier op
tafel.”
Als Nico wat meer tijd heeft
voor bezinning, dringt het pas tot

hem door. „Dat was best een heel
goed idee van Luuc.” Hij doet navraag hoe je een stichting opzet.
Een bestuur wordt geformeerd, zodat voor de buitenwereld gegarandeerd kan worden dat geen geld
aan de strijkstok blijft hangen.
Over een naam hoeven Nico en
Jolanda het minst lang na te denken: Stichting Tikkie Jij Bent
Hem. „Luuc speelde altijd tikkertje met de verpleegkundigen in
het kinderziekenhuis.”
Een vrolijke naam voor een treurige geschiedenis, beseffen beide
ouders. 10.000 euro hebben ze inmiddels bij elkaar, geld voor 39
iPads. Roparun, Monuta, de landelijke vereniging van crematoria, allemaal betalen ze mee op hun verzoek. Zieke kinderen en ouders
kunnen een aanvraag indienen.
„Elke keer kijken we zorgvuldig
of zo’n kind de iPad nodig heeft.
Als je dan zo’n kaal koppie ziet,
weet je het eigenlijk al...”
Bijna wekelijks gaan Nico en Jolanda het land door om de iPad
persoonlijk te overhandigen. Nico:
„Je staat niet te juichen, Luuc
komt telkens terug in je gedachten. Maar dat maakt ook dat uiteindelijk altijd weer het goede gevoel
overheerst.”
■ Meer informatie:
stichtingtikkiejijbenthem.nl
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