
Van Rijnsoever Autoschadeherstelbedrijf “fietst” voor KiKa. 

Kanker, wat is het toch een verschrikkelijk woord, het klinkt hard, afschuwelijk en pijnlijk. Iedereen 

kent inmiddels wel iemand die het heeft en/of heeft gehad. Hoe hij /zij het heeft overwonnen 

(gelukkig!) óf hoe tragisch het soms moet aflopen (helaas!). Pieter van Rijnsoever schiet vol en meldt 

dat hij in september afgelopen jaar zijn eigen vader daardoor heeft verloren.  

Pieter vervolgt zijn verhaal dat hij het zelf ook heeft gehad. “Ik was 17 jaar en kreeg de diagnose 

lymfklierkanker Non-Hodgkin. Ik heb chemo’s, bestraling en beenmerg transplantaties gehad. Ik was 

nog een kind, nu achteraf gezien. Ik lag op de kinderafdeling en werd geïsoleerd. Heb vele maanden 

in het ziekenhuis gelegen. Ppfff wat een zware tijd.” 

Gelukkig, zo onbeschrijfbaar blij, dat ik het heb overwonnen. Jaarlijks hoor ik van mijn internist dat ik 

weer een jaartje mijn APK (om in de autotermen te blijven) heb en weg mag blijven, aldus een 

glimlachende Pieter”  

Maar…. de herinnering, die verschrikkelijke tijd, die rot ziekte….dat vergeet je nooit meer. Juist 

daarom heb ik zoveel affiniteit met KiKa (Kinderen Kankervrij). KiKa heeft als doel om de 

genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar wetenschappelijk 

onderzoek nodig. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat 

zij nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en 

‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in 

gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker. 

 

Reparatie van autoschade en onze KiKa-pot 

In 2017 klimt Rob Elders weer op zijn fiets en gaat hij een aantal bergen bedwingen voor Kika. Van 25 

t/m 30 juni gaat hij samen met 159 andere deelnemers zo’n 995 km fietsen met ca 16.000 

hoogtemeters door Noord Italië. 

Van Rijnsoever Autoschadeherstelbedrijf wil hem steunen, maar eigenlijk KiKa, want geen 1 kind mag 

toch kanker hebben?!!! Dus wij komen in actie! Vanaf heden t/m mei doneren wij van iedere 

particuliere auto die wij repareren een standaard vastgesteld bedrag.  

Bij schadereparatie tot € 500,- (excl. BTW) doneren wij € 25,- in de pot. 

Bij schadereparatie boven de € 500,- (excl. BTW) doneren wij € 50,- in de pot voor Rob Elders/KiKa. 

Helpt u mee om een fors bedrag binnen te slepen voor dit geweldige doel?  

Helpt u mee om uw auto te laten herstellen in deze periode? 

Helpt u mee?  

Komt u langs voor een afspraak, de koffie staat –zoals altijd- klaar?! 

Van Rijnsoever Autoschadeherstelbedrijf 

Nijverheidsweg 8-03 te Soest 

tel. 035 – 54 148 40 

maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur,  

dinsdag en donderdag van 19.00 – 21.00 uur 

zaterdag 09.00 – 12.00 uur 

www.vanrijnsoeverautoschade.nl 

http://www.vanrijnsoeverautoschade.nl/

