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Tanja ziet de wereld om haar heen steeds een beetje kleiner worden. Haar huis is inmiddels ingericht op rolstoelgebruik. Het is
dan ook een grote stap uit wat haar ‘comfortzone’ is geworden,
wanneer Tanja op 8 oktober aanstaande naar Moskou vertrekt.
In een ziekenhuis in de hoofdstad van Rusland hoopt Tanja een
levensreddende behandeling te ondergaan. Transplantatie van
haar eigen stamcellen zal ertoe moeten leiden dat haar ziekte
een halt wordt toegeroepen. De Multiple Sclerose (MS), want
zo heet het monster dat haar flink te pakken heeft genomen,
dendert door haar hele lichaam. De aandoening aan het centrale
zenuwstelsel zorgt voor aantasting van de beschermlaag om de
zenuwen in het ruggenmerg en de hersenen. Deze beschadigingen hebben consequenties voor de aansturing van alle lichaamsfuncties. “En het gaat snel”, vertelt de voormalig data-analist en
IT-expert. “Ik heb ook gewerkt als snowboard- en skilerares en
heb een echte sportersmentaliteit. Toen ik in mei 2014 de eerste
klachten kreeg en de fijne motoriek niet meer zo wilde, dacht ik
nog even dat het met blessures te maken had. Maar toen een
MRI liet zien wat voor een vuurwerk het in mijn hersenpan was,
werd ik snel wijzer.” De 35-jarige moeder van twee kinderen
besloot niet langer toe te zien hoe, langzaam maar zeker, alles
wat waarde gaf aan haar leven stelselmatig werd afgebroken
om vervolgens voorgoed te verdwijnen. “’Time is brain’, zeggen
ze in de medische wereld: hoe langer ik wacht met behandelen, hoe zekerder dat ik permanent functies verlies.” Maar een
passende behandeling wordt in Nederland niet aangeboden aan
MS-patiënten als Tanja. En een geneeswijze in het buitenland
vergoedt de ziektekostenverzekering niet. “Ik kan heel vrolijk
en energiek overkomen: bijna niemand merkt dan hoeveel last
ik heb. Maar ik ben zo moe en denk weleens: hoe haak ik, met
mijn volle verstand, nog aan bij deze wereld?”

Stichting
Een transplantatie met eigen stamcellen, die bij Tanja het proces
tot stilstand kan brengen, is wél mogelijk in bijvoorbeeld Zweden, Spanje, Mexico en Rusland. Prijstechnisch is de behandeling
in Moskou het ‘voordeligst’. De totale kosten bedragen rond de
70.000 euro. “We hebben in februari de stichting opgericht om
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gelden bijeen te kunnen brengen en vervolgens de website
gemaakt.” Veel mensen die Tanja’s verhaal lazen, werden geraakt en toen ging alles snel. “Een hardrockevent werd in
mijn geboorteplaats georganiseerd, gelukspoppetjes worden
verkocht, een spaarpotactie op touw gezet, een sponsorrally en nog zo veel meer.” Maar ‘Mama met MS’ is er nog
niet. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een benefiet in
Theater De Hofnar in volle gang. Noteer daarom 7 juli in de
agenda. Er zijn optredens van Rob Scheepers, Berry Knapen,
The Quagmire en Jacques Marsmans en band. Daarnaast is er
is een bijzondere veiling, een loterij en meer. Koop een toegangskaartje en jij kunt er mede voor zorgen dat het proces
van MS bij Tanja stopt.

CROWDFUNDINGSACTIE
VOOR TANJA’S STAMCELTRANSPLANTATIE
Tanja Berkx

TANJA BERKX UIT VALKENSWAARD, DEZE DAGEN OOK BEKEND ALS DE ‘MAMA MET MS’, STAAT DOOR HAAR

Stichting Mama met ms

ZIEKTE EN DE VERSCHILLENDE ACTIES HIEROMTRENT MOMENTEEL MIDDEN IN DE BELANGSTELLING. BIJ DE

Bosbeslaan 14, 5552 ES Valkenswaard

REDACTIE VAN RONDOM VALKENSWAARD RAAKTE TANJA’S VERHAAL OOK EEN GEVOELIGE SNAAR. WE STEKEN

T. 06 - 48 10 74 34

HAAR GRAAG EEN HART ONDER DE RIEM DOOR HIER, EN OP DEZE PLEK, AANDACHT TE SCHENKEN AAN HAAR

Wi je meer info of ook een doneren?

STICHTING ‘MAMA MET MS’.

Kijk dan op: mamametms.nl

Facebook.com/
mamametms

