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Cafetaria
Tot slot heeft Hetty nog een tip voor 
andere collectanten. “Op de voetbalclub 
ken ik door mijn zonen flink wat 
mensen. Als ik daar collecteer en de 
eerste geeft wat, zie je dat mensen die 

ernaast staan solidair zijn en ook geven. 
En ik heb een antieke collectebus bij de 
cafetaria staan bij ons in de buurt.  
Wij kennen de mensen die daar werken 
en zij zeggen tegen hun klanten dat ze 
fooi in de collectebus moeten doen. 

Soms halen wij de bus op en zit er 
ruim honderd euro in. Je doet er  
niks voor, maar toch levert het aardig 
wat op.” •

Al zeker vijf jaar collecteert Hetty 
Heersmink (46) om geld op te halen 
voor een beter leven voor mensen met 
CF. Ze mag een echte fanatiekeling 
worden genoemd: straten waarvoor ze 
geen collectant heeft loopt ze zelf en ze 
probeert het ook in straten die meestal 
niet zoveel opleveren. Zo haalt Hetty 
ieder jaar weer een mooi bedrag op. 
Het geheim achter haar fanatisme is 
haar zoon Sybren (14). Met hem in haar 
achterhoofd gaat ze langs de deuren.
 
Sybren
“Toen mij werd verteld dat Sybren CF 
had, wist ik nog niks van CF”, steekt 
Hetty van wal. “Niemand in de familie 
heeft CF, het was compleet nieuw voor 
ons. De dokter adviseerde om niet op 
internet te kijken, dan lees je de meest 
rampzalige dingen. Toch deed ik dat,  
ik werd er inderdaad niet vrolijk van. 
Dat was ik al niet, want de eerste weken 
na de geboorte waren heel zwaar 
geweest en nu kwam CF erbij. Dat het in 
de loop der jaren beter ging en dat het 

nu ook goed gaat, daar knijp ik mijn 
handen voor dicht.”

Om dat in de toekomst zo te houden,  
is Hetty al een paar jaar zeer actief als 
collectant. “Ik vond dat ik wat moest 
doen en doe het voor hem”, legt ze uit. 
“De eerste jaren nog niet, toen had ik 
daar nog geen energie voor en lag de 
prioriteit bij alles laten bezinken.  
Via een collecte in Den Ham kwam ik 
erachter dat het collecteren een leuke 
manier is om geld in te zamelen. 
Intussen doe ik het toch alweer een  
jaar of vijf.”

Nieuwe straten
Zodra het over het collecteren gaat, 
vertelt Hetty erop los. Ze komt met een 
aantal anekdotes en legt uit hoe ze een 
heel team van collectanten om haar 
heen heeft opgebouwd. Zelf loopt ze 
meerdere keren per week met de 
collectebus langs de huizen. “Ik ben heel 
fanatiek”, voegt ze er direct aan toe.  
“Ik wil gewoon een dikke bus. Anders 

ben ik niet tevreden. Daarom ga ik ook 
elk jaar een nieuwe straat in. Als ik hoor 
dat een bepaalde straat niks is, ga ik het 
toch proberen. Je weet het namelijk 
nooit totdat je het zelf ervaart. En als 
het wel wat blijkt te zijn, probeer ik het 
jaar erop een nieuwe collectant op die 
straat te zetten.”

“Het beste is als die collectant daar uit 
de buurt of straat komt”, vervolgt Hetty. 
“Mensen vinden het moeilijk om te 
weigeren als er een bekende voor de 
deur staat, dan geven ze sneller. En als  
je goed je verhaal kunt doen en niet als 
een zombie naar de deur loopt, dan 
kom je ook al een heel end. Dan heb je 
ook eerder een praatje met mensen die 
je geld moeten geven, dat maakt het 
collecteren zo leuk. Maar ik word al blij 
van elk deurtje dat wat geeft, dat geeft 
mij weer moed.”

Drie manieren van 

collecteren

Wil je net als Hetty ook collecteren  
maar twijfel je over hoe je het wilt  
aanpakken? 

Er zijn drie manieren. Net als Hetty kun 
je in je eigen gemeente een collecte 
organiseren. Daarnaast vinden in week 
42 en 43 de jaarlijkse online collecte
weken van de NCFS plaats. Op ons 
onlineplatform, ncfs.digicollect.nl, 

maak je met een paar drukken op de 
knop snel een collectebus aan. 

Als laatste kun je van 11 t/m 16 
november 2019 meedoen aan de 
landelijke collecte van de NSGK 
(Nederlandse stichting voor het 
gehandicapte kind). De helft van je 
busopbrengst gaat dan naar de NCFS. 
Neem voor meer informatie over het 
collecteren contact op met Jacinta 
Nouwens: j.nouwens@ncfs.nl 
035 64 79 257.

Mijn zoon is  
de drijfveer achter 
het collecteren

Op de Bres 
voor CF
Door Alex Devilee


