De historie van KiKaRoW

In 2004 is de stichting KiKaRoW opgericht door o.a. Albert Vuil. Aanleiding was dat bij zijn kleinzoon
Vinnie op 8 jarige leeftijd acute lymfatische leukemie werd geconstateerd. Tijdens de behandeling van
Vinnie werd het gezin geconfronteerd met de onvoorstelbare gevolgen van kinderkanker en groeide
het besef om op welke manier dan ook een bijdrage te willen leveren aan de bestrijding van
kinderkanker. Er ontstond een plan om vanuit roeivereniging Michiel de Ruyter naar Engeland heen
en terug te varen met een Yole de Mer – The Vin - en op deze wijze geld te genereren onder het
motto: ‘Kinderkanker De Wereld Uitroeien’. Uiteindelijk bracht deze roeitocht €285.000,- op. Vinnie
heeft dat echter niet mee mogen maken. Hij overleed in oktober 2004 op bijna 10-jarige leeftijd.
In 2013 heeft de KiKa-actie 'Draag Uw Steentje Bij' plaatsgevonden om een start te kunnen maken
met de realisering van het Nationaal Kinder Oncologisch Centrum in de stad Utrecht, het Prinses
Máxima Centrum. Hier wordt alle beschikbare kennis en kunde op het gebied van kinderoncologie
gebundeld om zowel behandelingen als onderzoeken nog beter te kunnen laten verlopen en
zodoende het genezingspercentage te verhogen van 75% naar 95% (kinderkanker is nog steeds
doodsoorzaak no. 1 bij kinderen).
In het kader van de realisatie van het PMC ontstond het plan om de vaderlandse roeiwereld te
'mobiliseren' om door het Rondje NL een substantieel bedrag bijeen te brengen voor het
researchproject “De LATER (= Lange termijneffecten van van de behandeling van kinderkanker)
studie”.
In Nederland doen ruim 5.000 survivors (= overlevenden van kinderkanker) mee aan het
researchproject. Deze studie staat speciaal in het teken van van onderzoek naar de late(re) effecten
als gevolg van de ondergane behandelingen zoals: onvruchtbaarheid, hartschade, botontkalking,
extreme vermoeidheid en vervroegde veroudering. Hiervoor is veel geld benodigd.
De insteek is om de roeisport in te zetten als middel en dit project uit te laten voeren met The Vin door
bemanningen bestaande uit (jeugdige) roei(st)ers, die zelf kanker hebben gehad en zo mogelijk (ex)
top-roeiers. De route is zodanig gekozen, dat zoveel mogelijk roeiverenigingen aangedaan gaan
worden. Deze unieke formule biedt ex-kinderkankerpatiënten i.s.m. de vaderlandse roeiwereld de
kans een bijdrage te leveren aan de realisering van de LATER-studie in het Prinses Máxima Centrum.
Wilt u zelf mee roeien of ons helpen? Kijk op onze site: www.kikarow.nl.

