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Op 17 juli 2014 werd de MH17 uit de lucht geschoten. Beide kinderen van Evert van Zijtveld,
Frederique (19) en Robert-Jan (18), wordt in één klap hun toekomst afgenomen. Nu, ruim vier jaar
later, brengt Evert een fonds op naam onder bij Kansfonds, om kwetsbare kinderen in Nederland een
toekomst te bieden, die zijn kinderen niet meer hebben.
Het is een zomerse donderdag wanneer Frederique en Robert-Jan Zijtveld samen met hun opa en oma
nietsvermoedend vlucht MH17 nemen richting Borneo. Frederique is geslaagd voor haar eindexamen
vwo en Robert-Jan is over naar 6 vwo en dat mag gevierd worden. Die dag verliest Evert zijn twee
kinderen en schoonouders. Om de herinnering aan zijn kinderen levend te houden, heeft Evert een
fonds op naam ondergebracht bij Kansfonds: het Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds. Evert:
‘Mijn kinderen hebben geen toekomst meer, anderen wel. Onze kinderen stonden altijd klaar voor
iedereen. Hoe zij in het leven stonden, inspireerde ons om weer verder te gaan, op een positieve
manier. Een fonds op hun naam bekrachtigt dat.’
Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds
In dit fonds wordt de gift die Frederique en Robert-Jan op hun 18de verjaardag van hun ouders ontvingen
gestort, samen met het geld dat de twee verdienden met hun bijbaantjes. ‘’Ik weet zeker dat zij dit een
fantastische bestemming hadden gevonden”, vertelt Evert van Zijtveld. “Ook anderen kunnen schenken
aan het fonds. Graag zelfs. Ter herinnering aan Frederique en Robert-Jan. En voor de kwetsbare
kinderen die met een beetje hulp een mooie toekomst in het verschiet hebben.” Voor Kansfonds is dit
het eerste fonds op naam waarbij ook anderen in het fonds kunnen doneren. Henriëtte Hulsebosch,
directeur: “Het is een mooie gedachte dat je iets goeds kan doen met het gevoel van onmacht dat we
waarschijnlijk allemaal voelen rondom de tragedie van de MH17 ramp.’’ Schenken aan het Frederique
en Robert-Jan van Zijtveld Fonds kan via: www.kansfonds.nl/vanzijtveldfonds.
Over Kansfonds
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand
buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie
te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Die ruim
500 initiatieven per jaar versterken we met geld. Het werk van Kansfonds wordt mede mogelijk
gemaakt door particulieren die via donaties, giften of nalatenschappen werk steunen. Zo
zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.
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