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VALLEN EN OPSTAAN

‘Ik heb er lang over nagedacht, en wil mijn bijzondere verhaal 
met jullie delen: het verhaal van mijn zes jaar oude zoon Tim 
en de crowdfundactie Bouwen voor Tim die we voor hem 
zijn gestart. Mijn vrouw Jessica en ik wonen in een leuk dorp, 
we zijn getrouwd en gelukkig. Ik ben in 2012 net aan mijn 
droombaan begonnen als Product Strategy Manager bij Oracle. 
We denken dat het een mooi moment is om kinderen te krijgen.
Vanaf het begin loopt de zwangerschap niet soepel. Uiteindelijk 
wordt onze zoon Tim meer dan acht weken te vroeg geboren. 
Na een week op de IC lijkt het allemaal de goede kant op te 
gaan. Maar dan blijkt dat het helemaal mis is. Na drie weken 
krijgen we te horen dat Tim vlak voor de bevalling een ernstige 
hersenbeschadiging heeft opgelopen. Zijn gehele motoriek 
is aangedaan en we krijgen te horen wat de toekomst van 
Tim zal zijn: van moeilijk lopen tot volledig rolstoelgebonden.
Maanden van veel verdriet en ongeloof volgen. Het dringt 
langzaam tot ons door: Tim is ernstig gehandicapt, hij zal 
nooit lopen, zijn rechterarm kan hij nog het best gebruiken, 

verstandelijk blijft hij ver achter en of hij zal leren praten is 
maar de vraag.
Een moeilijke en verdrietige tijd. Mensen begrijpen ons verdriet 
niet altijd en begrijpen niet hoe zwaar ons leven is, volledig 
gedomineerd door de zorg en verzorging van Tim. Veel mensen, 
vrienden, draaien zich om en lopen weg.
De tijd verstrijkt. Tim wordt ouder, groter en zwaarder. Tim 
kan niet meer op zijn eigen kamer blijven slapen op de eerste 
verdieping. Het tillen naar boven valt mij steeds zwaarder. 
Er moet wat gebeuren. We besluiten onze garage te verbouwen 
tot een aangepaste slaapkamer met badkamer. Geschatte kosten: 
ruim 120.000 euro. De gemeente wil niet verder gaan dan 
tot een bijdrage van 50.000 euro. Er is dus een groot gat te 
overbruggen, een bedrag dat we niet kunnen opbrengen. Samen 
met twee heel goede vrienden besluiten we een crowdfundactie 
te beginnen: Bouwen voor Tim. Spannend, maar er moet iets 
gebeuren. We bouwen een website, schrijven teksten, vertellen 
ons verhaal in de krant en praten met mensen om ons heen. 

En spontaan komen mensen in beweging. We krijgen donaties, 
we schrijven bedrijven aan voor sponsoring en krijgen veel 
producten, mensen beginnen spontaan acties om geld op te halen 
voor Tim. Zoals mijn beste vriend en peetoom van Tim Sander 
Janssen (20010070). Hij gaat fietsen voor Tim en haalt ruim 
1.700 euro op. Veel initiatieven volgen. We halen 45.000 euro 
op en krijgen circa 25.000 euro aan gesponsorde producten. 
Vreemden bellen uit het niets op en komen helpen met bouwen. 
Met vijftig vrijwilligers bouwen we negen maanden lang, elke 
avond en elk weekend, onze garage om tot slaapkamer van Tim.
En dat allemaal naast mijn fulltime baan. Ik krijg gelukkig veel 
begrip op mijn werk. Werk veel thuis om mijn vrouw bij te staan, 
maar de combinatie is niet makkelijk. Maar door Bouwen voor 
Tim maken we vrienden voor het leven en krijgen veel liefde 
uit de omgeving. Iedereen in de buurt kent Tim en is begaan 
met hem. Dat geeft ons de energie om door te gaan.
Tim heeft ons de kracht gegeven om het beste uit onszelf te halen. 

We hebben kwaliteiten in onszelf ontdekt, waarvan we niet wisten 
dat we ze hadden. We zijn trots op hem, op onszelf wat we 
gepresteerd hebben voor hem. Het verlicht de pijn en verdriet, 
maar die zal altijd blijven.
We zijn nu twee jaar verder en hebben het lang voor ons 
uitgeschoven. Kleine kindjes worden groot, ook kleine kindjes 
in een rolstoel. Tims hulpmiddelen passen niet meer in de auto 
en hij wordt te zwaar om in de auto te tillen. Er moet een rolstoel
bus voor Tim komen. Kosten: ruim 40.000 euro en dat hebben 
we niet. We beginnen weer van vooraf aan. Een heel zware reis 
ligt voor ons, maar we weten dat het ons gaat lukken. Het moet.
Toen ik in 2002 van Nyenrode afstudeerde wist ik niet wat 
de toekomst mij zou brengen. Misschien dacht ik aan een 
mooie carrière, een mooi huis en een grote auto. Nu rijden 
we binnenkort in een rolstoelbus met ons dierbaarste bezit, 
onze drie kinderen, waarvan de oudste in een rolstoel zit.’
heinw@hotmail.com / www.bouwenvoortim.nl
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BOUWEN VOOR TIM
‘TIM HEEFT ONS DE KRACHT GEGEVEN 
OM HET BESTE UIT ONSZELF TE HALEN.’


