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HIDDE HELPT

NAAM & LOGOHIDDE OPRICHTING
Samen met goede vriendinnen Esther
Kuperus en Hanneke Spath vormt Marieke
het bestuur van de stichting. 

Op zondagmiddag 25 oktober 2020 reisde het
gezin met Esther naar Tilburg, naar het
kantoor van goede vriend en notaris Harry
Huijbers, Appels notarissen. En terwijl Gijs en
Lucas Formule 1 keken in het najaarszonnetje
zetten Esther, Marieke èn Niels hun
handtekeningen. Omdat Hanneke ziek thuis
was liet zij zich vertegenwoordigen door
Niels. Dus zo kan het dat toch de
handtekeningen van Hiddes beide ouders
onder de akte staan. 

Met de oprichting is de weg vrij voor het
openen van een bankrekening, het
registreren van een domeinnaam, het
bouwen van een website, het schrijven van
een beleidsplan en nog veel meer. In tijden
van Corona vergadert het bestuur online, het
lijkt de normaalste zaak van de wereld. Maar
ondertussen groeit het verlangen naar echt
contact en het delen van waar we achter en
voor de schermen zo druk mee bezig zijn...

WAAR HET ALLEMAAL MEE
BEGON...

Hoe de stichting zou moeten heten was snel
duidelijk - een verwijzing naar de
strijdvaardige kleine Hidde en de wens om
anderen te helpen. En ja, dat allitereert
lekker! 

Steekwoorden die Niels en Marieke aan
Studio Goedhart meegaven voor het ontwerp
van het logo waren kracht, open, lieflijk,
toekomstgericht en behulpzaam. Het
definitieve logo is een combinatie van de
naam en de kracht en strijdvaardigheid in het
schild. Perfect!

Hidde werd geboren op een prachtige
zomerdag in 2018. Een heerlijke, vrolijke,
tevreden baby. Al snel blijkt dat hij, net als
zijn vader Niels en broers Gijs en Lucas een
zeldzame  aangeboren hartafwijking heeft.
Maar waar de afwijking bij zijn vader en
broers als het ware meegroeit met de rest
van hun lichaam, is dat bij Hidde niet het
geval. Hij overleed op 25 oktober 2018, veel
te vroeg en veel te plotseling. Alle hoop en
plannen om Hidde te helpen ten spijt...

Na Hiddes overlijden hebben Niels en
Marieke zijn hartje laten onderzoeken. Zij
wilden beter begrijpen waarom Hidde het
niet heeft gered. Om kindercardiologen te
laten leren en zo uiteindelijk andere kinderen
hetzelfde lot te kunnen besparen, zijn Hiddes
hart en longen opgenomen in de Leiden
collectie van het LUMC. Een verzameling
bijzondere kinderhartjes die wordt gebruikt
voor onderwijs en onderzoek. Toen Marieke
hoorde van de wens van de beheerders van
de collectie om die te digitaliseren en zo
wereldwijd toegankelijk te maken wist zij: 
dit ga ik mede mogelijk maken.

Welkom! Wij zijn Stichting Hidde Helpt en in deze nieuwsbrief stellen wij ons graag
voor! Een stichting richt je niet zomaar op, dat geldt ook voor ons. Niels en Marieke
Lemmers hebben door de jaren heen veel ervaring opgedaan met het zorgen voor
hun kinderen met een aangeboren hartafwijking. Hieruit is de wens ontstaan hun
ervaring te delen en zo andere kinderen met een aangeboren hartafwijking en hun
ouders, broers en zussen te helpen. Vooral na het overlijden van hun jongste zoon
Hidde kreeg deze wens verder vorm en werd Stichting Hidde Helpt opgericht. Zodat
uit iets heel verdrietigs iets heel goeds kan komen.
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Stichting Hidde Helpt koestert alle kinderen die zijn
overleden aan hun aangeboren hartafwijking. Veel van hen
hebben net als Hidde hun hartje achtergelaten om anderen
te helpen. Deze hartjes zijn nog niet gedigitaliseerd, daarom
kan de waardevolle informatie die hierin zit maar beperkt
worden gebruikt. 

Met de actie Behouden Hart zamelt Stichting Hidde Helpt
geld in om deze fysieke hartjes te laten digitaliseren.
Hierdoor kunnen dokters wereldwijd aangeboren
hartafwijkingen bestuderen en daarmee veel meer kinderen
helpen.   

Bijzonder trots is het bestuur op de betrokkenheid van 
dr. Monique Jongbloed. Als een van de beheerders van de
Leiden collectie is zij de drijvende kracht achter de
digitalisering daarvan. Gezamenlijk onthulden Marieke en
Monique de banner en werd het startschot voor de actie
gegeven. Op alle mogelijke manieren zal de stichting de
komende periode fondsen gaan werven voor dit belangrijke
werk!

LANCERING 
18 SEPTEMBER 
Tegen het einde van de zomer was het moment
aangebroken om bij elkaar te komen en de
stichting in klein comité feestelijk te lanceren!
En eindelijk kon het bestuur op de foto;-)

In de aanloop naar deze dag ondervond het
bestuur dat het spreekwoord 'It takes a village
to raise a child' ook zeer van toepassing is op
het oprichten en vormgeven van een stichting.
Zo passend was het dat de lancering plaats
kon vinden op de plaats waar afscheid
genomen is van Hidde. Te midden van wat
Marieke 'de gemeenschap van SHH' is gaan
noemen: familie, beoogde peetouders,
donateurs van het eerste uur, de notaris, de
pastor en de websitebouwer.

Het was een zonovergoten middag, waar
onder het genot van een glaasje champagne
werd getoost op de toekomst van de stichting.

ACTIE BEHOUDEN HART

GESTART

3D-PRINT HART

ONTVANGEN
Uit handen van dr. Monique Jongbloed kreeg
Marieke een 3D-geprint hart aangeboden
namens de afdeling Anatomie en Embryologie
van het LUMC. Het model is gemaakt door
Richard Zethof van de firma Cad 2 Reality. 

Richard heeft een anatomisch normaal hart
geprint. Hier is door Monique en haar collega's
bewust voor gekozen. Zij wensen dat ieder kind
met een aangeboren hartafwijking kan leven
alsof het een normaal hart heeft. Dat is waar zij
zich elke dag voor inzetten.    

De afdeling Anatomie en Embryologie van het
LUMC beheert de Leiden collectie al sinds 
ca. 1950. Monique Jongbloed: 

“De Leiden collectie wordt al jaren gebruikt voor
het opleiden van medisch specialisten. Het
bekĳken van harten is van onschatbare waarde
voor thoraxchirurgen en andere medisch
specialisten die zorg dragen voor patiënten met
een aangeboren hartafwĳking in Nederland. Door
digitalisering van deze unieke collectie zorgen wĳ
dat deze wereldwĳd toegankelĳk wordt.”

CHAMPAGNE!

"The best time to celebrate is whenever you
can"

De spreuk staat bij Niels en Marieke thuis
boven de schuifdeuren. Dit motto helpt hen
door de donkerste dagen. Focus op het
positieve, op wat wel kan, zonder zorgen of
verdriet weg te stoppen. Dat betekent ook dat
het niet zelden voorkomt dat er een fles
Champagne opengaat. Ook op
maandagavond;-)

De stap naar het organiseren van een
Champagne actie was dan ook een kleine. De
opbrengst van de verkoop van hun eigen
favorieten komt ten goede aan de actie
Behouden Hart. Want daar draait het nu om.
Het zo snel mogelijk bij elkaar krijgen van het
benodigde bedrag om de Leiden Collectie te
digitaliseren. 

Met de feestmaand in het vooruitzicht is het
moment gekomen om de heerlijke Champagne
te bestellen en cadeau te doen aan
zakenrelaties of gewoon lekker zelf op te
drinken. Iets lekkers voor uzelf en iets goeds
voor kinderen met een aangeboren
hartafwijking. Meer over deze actie leest u op
onze website. Een bestelformulier is
bijgevoegd!

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2021



Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

Bestelformulier 

Champagne actie 2021

Bestelling: 

.... fles/flessen                                                                                   €
Driant Valentin a €29,50                                    
.... fles/flessen                                                                                   €
Delouvin Bagnost a €29,50                                    
.... doos/dozen (6 fl)                                                                        €
Driant Valentin  a €175           
.... doos/dozen (6 fl)                                                                        €
Delouvin Bagnost  a €175
Extra donatie                                                                                      €
Bezorgkosten à € 7,50                                                                     €                                       

TOTAAL                                                                                                €                                                  

afhalen - datum voorkeur
(na 15/11/21): 

bezorgen - datum voorkeur 
(na 15/11/21): 

Vul het bestelformulier in en stuur een scan of foto naar info@hiddehelpt.org. Heel veel dank!


