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V.l.n.r.: Irma Velenturf, Tony de Wit en Pieter de Raat. De Wit speelt zelf ook tijdens KiKa POP. ,,Kijk, zo heb
ik ook vaak gespeeld’’, zegt hij, terwijl hij de gitaar toont die hij voor het goede doel laat veilen.

Popfestival Espel voor KiKa
Zijn eigen ziekte valt niet meer te stuiten, daarom doet Tony de Wit
wat hij nog wel kan: geld inzamelen voor KiKa met een groot event.
ESPEL
De Ducdalf in Espel is zaterdagmiddag 23 november de
uitvalsbasis voor een sponsorloop voor Stichting Kinderen
Kankervrij, kortweg KiKa.
Een ludiek gebeuren, want
alles wat loopt en rolt is
toegestaan, als het maar geld
opbrengt. Binnen is er een
programma met allerlei
activiteiten voor kinderen.
Buiten wordt een ‘underground event’ gehouden, een
meeting van gepimpte auto’s.
’s Avonds vindt KiKa POP, een
groot muziekfestijn, plaats in
De Ducdalf.

Geen zelfmedelijden

De Wit heeft geen zelfmedelijden. Tien jaar geleden
kreeg hij een stoma als gevolg van darmkanker. ,,Ik
verdraag geen morfine en
barstte van de pijn. Maar
terwijl ik mezelf zielig vond,
zag ik in datzelfde ziekenhuis
een baby met een stoma en
die lachte naar me.’’ Dat gaf
de omslag. ,,Ik zei tegen
mezelf: ‘Stel je niet aan’, en
toen heb ik me voorgenomen

wat te gaan doen voor KiKa.’’
Het bleef eerst bij een voornemen - De Wit was vroeger
muzikant en had die passie
intussen ook weer opgepakt maar drie jaar geleden keerde
de kanker bij hem terug en
tastte ook zijn lever en longen aan. Hij oogt redelijk
goed en houdt de schijn ook
graag op. ,,Het wordt allemaal minder. Ik heb minder
energie.’’ Als voorbeeld
noemt De Wit de jamsessies
die hij eens per maand in De
Ducdalf organiseert. Zijn
relaties in de muziekwereld,
met name in het midden van
het land, komen hem daarbij
- en bij de organisatie van
KiKa POP - goed van pas.
,,Maar na iedere NOP-jam, lig
ik twee dagen in bed’, vertelt
hij over het verval van zijn
krachten. ,,Ik ga mezelf niet
verstoppen’’, laat hij er echter meteen op volgen.

Steunfonds KiKa Espel

De Wit gaat zijn voornemen
verwezenlijken en wordt
daarin door zijn vrouw Irma
Velenturf kranig gesteund.

Om een ander handen en
voeten te geven is in februari
Stichting Steunfonds KiKa
Espel opgericht. Velenturf
heeft sindsdien al wel 1.500
mails verstuurd om sponsors
te werven. ,,We kunnen er
een smoezenboek mee vullen’’, zegt ze lachend over de
afwimpelingen, maar van
lieverlee is er van alle kanten
hulp aangeboden. Ondernemer Pieter de Raat van De
Ducdalf in Espel - aan de
stamtafel deelgenoot gemaakt van De Wit’s voornemen - heeft belangeloos zijn
locatie aangeboden. ,,1.400
mensen kan ik hier bergen’’,
vertelt De Raat, ,,maar we
hebben geen idee wat er op
afkomt’’. Natuurlijk hoopt de
organisatie dat De Ducdalf uit
zijn voegen barst en dat er,
als de rook is opgetrokken,
een fabelachtig bedrag aan
KiKa kan worden overgemaakt.
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Meer over de activiteiten en de optredens in de krant van donderdag.

