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Zij legt uit, dat zij, nadat zijzelf was gedi-
agnosticeerd met borstkanker in 2014, in 
het ziekenhuis in Ede zich had aangemeld 
voor een verwendag. Een dag vol positi-
viteit. Een week daarna zou een vriendin 
een fotoshoot met haar doen en zei: dan 
zal ik je eerst even mooi opmaken zodat 
je er op je best uitziet. Eerst was zij een 
beetje terughoudend, maar toen zij het 
resultaat zag was zij blij, dat zij het toch 
had gedaan.

Zij was zo enthousiast dat ze uiteindelijk 
na alle behandelingen haar bedrijf Bliss 
Cosmetics in 2017 heeft opgericht.  Toen 
haar later in het jaar tijdens een congres 
de vraag werd gesteld: hoe ga jij na je 
ziekte impact maken? Zij zei gelijk: ik ga 
een verwendag voor 25 kankerpatiënten 
organiseren. Van daaruit is het idee ont-
staan om een stichting op te richten. Dit 
is de stichting Bliss to Shine geworden. In 
samenwerking met professionele vrijwil-
ligers organiseerde zij in 2018 haar eerste 
verwendag (nu Shine Day) voor het gehe-
le gezin en niet te vergeten de naasten.
Het was fantastisch maar liefst 287 gas-
ten maakten met hun naasten een herin-
nering voor het leven. In 2019 zelfs rond 
de 500 gasten. Je mag dus wel zeggen 

een enorm succes.

De stichting heeft een extra onderdeel 
gelanceerd de Blissi Special Day met als 
doelgroep thuiswonende kinderen (leef-
tijd maakt niet uit) waarvan de zus, de 
broer of ouder kanker heeft en met als 
doelstelling het gehele gezin en even-
tuele mantelzorgers een onvergetelijke 
dag te bezorgen en zodoende mooie her-
inneringen op te bouwen. De mascotte 
Blissi (zie foto) is voorzien van een kleu-
renstraal. Elke kleur staat voor een type 
kanker. Kanker treft namelijk niet alleen 
de patiënt(e) maar heeft met name ook 
grote impact op gezonde, thuiswonende 
kinderen.

De stichting richt zich (als enige) op alle 
naasten van de patiënt.

Bij de stichting zijn 30 vaste teammede-
werkers/sters (allen ook vrijwilligers), 
maar in totaal zijn er rond de 180 vrijwil-
ligers voor de stichting inzetbaar. Arieta 
is deze vrijwilligers ook zeer dankbaar dat 
zij hun vrije tijd op deze manier invulling 
geven. Onmisbaar.
Alle wensen komen in aanmerking. Zij 
zullen er alles aan doen de wens van het 

kind te laten slagen. Op mijn vraag: hoe 
komt de wens bij hen binnen geeft Arie-
ta als reactie, dat kan zijn via een zorg-
verlener, docent, familie of uiteraard het 
kind zelf. Ik vind deze stichting, net als de 
stichting Onky Donky waarover ik eerder 
in onze krant heb geschreven, weer zo’n 
ontzettend mooi initiatief. Bliss to Shine 
en Onky Donky werken, daar waar moge-
lijk, samen. Arieta zegt zelf: Ik ben blij dat 
ik toentertijd ziek ben geworden. Daar-
door kijk ik nu anders tegen het leven aan.  
De gezinnen waarvoor zij vele wensen in 
vervulling heeft doen gaan zullen het met 
haar eens zijn. Immers zonder haar ziek-
te ook geen stichting. Vanaf 1 maart is er 
de start van een Advies-en Informatielijn. 
Hier kan advies worden ingewonnen over 
diverse niet-medische zaken die met deze 
ziekte te maken hebben, bijvoorbeeld hoe 
moet ik een pruik regelen of waar kan ik 
hulp aanvragen. Of gewoon als luisterend 
oor dienen. Het nummer is 085-0041678.
De stichting Bliss to Shine is afhankelijk 
van donaties en sponsoren. Zonder hen 
kan de stichting niet bestaan. En uiter-
aard vrijwilligers.

Ik verwijs de lezer van dit  
artikel dan ook naar de website  
www.blisstoshine.nl 
Hierop staan alle mogelijkheden voor do-
neren of sponsoren aangegeven. 

op welke wijze men zich kan aanmelden 
voor een wens. Arieta bedankt voor het 
aangename gesprek en wij spreken elkaar 
ongetwijfeld weer.

Bliss to Shine, een prachtige stichting 
(Wensvervulling voor kinderen in gezinnen die dealen met kanker)

door Erik Helmers

Ik heb een afspraak met Arieta Hoek aan de Spanjaardsgoed 5A in Veenen-
daal. Zij had een tip gekregen van een kennis om mij te benaderen voor een 
artikel over haar prachtige Stichting Bliss to Shine. Zogezegd, zo gedaan, 
dacht zij en nu zit ik hier.

Er zijn enige voorwaarden:
a. Het kind is of de kinderen zijn 
thuiswonend en heeft/hebben te ma-
ken met een oncologisch zieke broer, 
zus of ouder.
b. Het gezin is woonachtig in Ne-
derland
c. Het gezinslid: 
1. Is ongeneeslijk ziek
2. Of is al een jaar in behandeling
3. Of is overleden, maar het gezin wil 
een herinneringsdag met een start 
naar een nieuw begin (tot max 1 jaar 
na het overlijden).
4. De wens wordt vervuld voor het 
gezin in kwestie (inclusief aanhang)
5. De wens kan in één dag worden  
vervuld
6. Een niet-doorsnee wens kan extra  
kosten met zich meebrengen. Dit 
wordt beoordeeld door Bliss to  
Shine
7. Het kind heeft nog niet eerder een  
wens laten vervullen door Bliss to 
Shine
8. De stichting Bliss to Shine is in- 
middels in 10 provincies aanwezig.

Ik kwam Bloemveertje tegen op In-
stagram waar zij opviel door haar 
prachtige tekeningen voorzien van 
gedichtjes. Op een berichtje mijner-
zijds aan haar of zij een interview wil-
de doen werd zeer spontaan gerea-
geerd met de opmerking: “dit is een 
mooi begin van mijn dag”

Met enkele berichtwisselingen werd 
al snel een afspraak gemaakt. Bij haar 
thuis, uiteraard geheel coronaproof, 
heb ik een zeer aangenaam gesprek 
met deze jonge vrouw, die onder pseu-
doniem Bloemveertje haar prachtige 
kunstwerkjes aan de wereld laat zien.
Haar vriend ging naar boven even zijn 

dubbel twintigers oefenen. Wij namen 
plaats aan de keukentafel, waar haar 
kunstwerkjes al klaar lagen.

Ze zijn werkelijk betoverend. Niet al-
leen de waterverf tekeningen zijn van 
zeer hoge kwaliteit ook de teksten/
gedichtjes op deze tekeningen zijn 
adembenemend. U zult als lezer den-
ken Helmers niet zo overdrijven, maar 
ik verzeker u ik overdrijf niet. De kwali-
teit en de intensiteit en soms de inhoud 
doet mij een beetje denken aan Winnie 
de Poeh (Winnie the Pooh) van de En-
gelse schrijver A.A. Milne en tekenin-
gen van Ernest H. Shepard. 

Zij gaat ook vaak in op gebeurtenissen 
in het dagelijks leven, zoals het neer-
schieten van de twee chimpansees in 
dierenpark Amersfoort. Een mooie in-
drukwekkende tekening en tekst zag 
het levenslicht.

Wie is toch Bloemveertje.
Haar echte naam kan en mag ik niet 
onthullen en dat doe ik dus ook niet. 
Ook de foto moet zo gemaakt worden 
dat zij onherkenbaar is. Zij wil gewoon 
anoniem blijven. Zeer bescheiden en 
ook wel mooi ook. Ten eerste de naam 
Bloemveertje waar komt die vandaan? 
Zij vertelt, dat zij met haar vriend op 
vakantie in IJsland was en zij daar een 
tekening maakte en het idee kreeg 
deze op Instagram te posten. Maar 
niet onder haar eigen naam. En zomaar 
uit het niets kwam de naam Bloem-
veertje naar boven. Mooie ingeving en 
zeer toepasselijk. Zij klinkt als een ve-

der lichte bloem.

Zij is eigenlijk pas 
sinds maart 2020 
bezig met haar 
waterverf teke-
ningen. Elke dag 
neemt zij plaats 
op haar bank met 
een klein vier-
kant boekje met 
blanco pagina’s. 
En dan maakt zij 
één van haar klei-
noodjes. De ene 
keer eerst de te-
kening en daarna 
pas het gedichtje, de andere keer heeft 
zij een idee voor gedichtje en maakt 
daar een tekening bij. Ik zie op de uit-
stalling op tafel al een 3-tal van deze 
boekjes liggen. Zij zegt als je je ertoe 
zet dit elke avond te doen dan krijg je 
al snel een hele verzameling.  Zij post 
deze dan met gebruikmaking van haar 
phone op Instagram. En een verzame-
ling is het. Ik heb ze de avond vóór het 
interview bijna allemaal bekeken en 
gelezen.

De twee kunstvormen, tekeningen en 
gedichten, passen zo mooi bij elkaar. 
Knap dat een nog jongedame beide 
vormen op zo’n mooi wijze kan pro-
duceren en combineren. Soms zijn ze 
een aanklacht tegen b.v. dierenbe-
handeling dan weer indrukwekkende 
zielenroerselen. Heel persoonlijk. Ik 
kan mij voorstellen dat lezers van deze 
kunstwerkjes zich hieraan kunnen op-

trekken als ze in de put zitten, verdriet 
hebben of kunnen herkennen als ze 
zich bijvoorbeeld in een heerlijke fase 
van hun leven bevinden.  Voor eenieder 
is er wel wat bij.  Op mijn vraag wat zijn 
ze hobby’s geeft zij als reactie: Tekenen 
(niet verrassend), Schrijven(ook niet 
verrassend), kringlopen afstruinen en 
paardrijden en reizen.Reizen naar La-
pland, Amerika en IJsland heeft zij al 
gedaan meestal gecombineerd met 
het paardrijden. Op haar verlanglijstje 
staat nog Nieuw Zeeland. Haar kunst-
werkjes zijn sinds kort ook te koop als 
kaartje. Een mooi cadeau voor jezelf of 
iemand anders.
Ik zou zeggen: neem een kijkje en volg 
haar op Instagram onder de naam 
bloemveertje
Bloemveertje bedankt voor het aange-
name gesprek.

www.bloemveertje.nl

Bloemveertje, een heel bijzondere jongedame
door Erik Helmers
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