GOEDE DOELEN

‘Met dit fonds houden
we de herinnering aan
onze kinderen levend’
Evert van Zijtveld verloor bij de ramp met vlucht MH17 op 17 juli
2014 zijn twee kinderen en zijn schoonouders. Vier jaar na deze
ramp richt hij een fonds op, ter herinnering aan zijn kinderen
Frederique en Robert-Jan. ‘Ze stonden altijd klaar voor iedereen.’

O

p 17 juli 2014 neemt Evert
van Zijtveld nietsvermoedend
afscheid op Schiphol van zijn
kinderen Frederique (19) en Robert-Jan
(18). Opa Jan van der Steen (71) en oma
Cornelia Voorham (77) nemen hen mee
naar Borneo, ter beloning voor hun goede
schoolprestaties. Frederique is geslaagd
voor haar eindexamen vwo en zou volgend
schooljaar biomedische wetenschappen gaan studeren, maar hoopte alsnog
ingeloot te worden voor geneeskunde,
Robert-Jan is over naar 6 vwo. Enkele
uren later komt het bericht dat het vliegtuig van vlucht MH17 boven Oekraïne uit
de lucht is geschoten.

Fonds op naam
‘Het verdriet voel ik nog elke dag’, zegt
Van Zijtveld. ‘Onze kinderen stonden altijd centraal in ons leven. Mijn kinderen
hebben geen toekomst meer, maar andere kinderen wel. Daarom wilde ik een
fonds oprichten dat hun naam draagt,
waarmee kwetsbare kinderen verder geholpen worden. Ik heb het fonds ter herinnering aan Frederique en Robert-Jan
van Zijtveld opgericht via Kansfonds.
Ook anderen kunnen daar geld in storten.
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Dat hadden zij vast mooi gevonden.’
Het Frederique en Robert-Jan van
Zijtveld Fonds is een fonds op naam binnen Kansfonds. Kansfonds maakt jaarlijks ruim 500 lokale burgerinitiatieven
mogelijk die de situatie van kwetsbare
mensen in Nederland verbeteren. Dit
doet het fonds al ruim 60 jaar.
Het werk van Kansfonds wordt mede
mogelijk gemaakt door particulieren die
via donaties, giften of nalatenschappen
bijdragen aan een samenleving waarin
iedereen een kans verdient en mensen
omzien naar elkaar.

Sociaal betrokken
Met het fonds op naam wil Van Zijtveld
kwetsbare jongeren in de samenleving
(onder-)steunen. ‘Onze kinderen stonden altijd klaar voor iedereen’, vertelt
Van Zijtveld. ‘Frederique was sociaal
betrokken en deed ook vrijwilligers
werk in bijvoorbeeld Polen, maar
het was haar droom om kinderarts
te
worden.
Robert-Jan
wilde officier worden om zich in te zetten voor een betere wereld. Hoe zij in het
leven stonden, inspireerde ons om weer
verder te gaan. Een fonds op hun naam

bekrachtigt dat. Het is een stimuleringsfonds speciaal voor kwetsbare kinderen
tussen de 6 en 18 jaar. Het wil helpen
hun basis te versterken en hun talenten te
ontplooien. Dat vergroot hun kansen op
geluk en zelfstandigheid.’

Herinnering levend houden
In het fonds zit de gift die Frederique en
Robert-Jan van hun ouders kregen op
hun achttiende verjaardag. Ook zit het
geld dat zij zelf verdienden met hun bijbaan bij de supermarkt in het fonds. Van
Zijtveld: ‘Ik weet zeker dat ze dit een heel
mooie bestemming hadden gevonden.
Maar ook anderen kunnen een donatie
doen in 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.’
Naast de voordeur van het huis van
Van Zijtveld in Vleuten staat een gedenkplek. Een foto van Frederique, een foto van
Robert-Jan én twee kaarsen die altijd
branden. Van Zijtveld doet zijn verhaal
thuis, waar hij vaker media te woord
stond. Hij besloot ook zich in te zetten
voor de Stichting Vliegramp MH17. ‘Ik had

Evert van Zijtveld

‘Kansfonds maakt jaarlijks ruim 500 lokale
burgerinitiatieven mogelijk die de situatie van
kwetsbare mensen in Nederland verbeteren.’
een leven voor MH17 en een leven erna.
Maar al snel na de ramp hebben we ons afgevraagd: gaan wij door in dit leven of niet
na dit verlies? We hebben besloten door te
gaan. Om de herinnering aan onze kinderen levend te houden.’ Het verhaal van de
ramp moet verteld blijven worden, vindt
hij. Ook nadat de daders berecht zijn. Iets
wat voor Van Zijtveld als een paal boven
water staat dat dat ooit gaat gebeuren.
Van Zijtveld: ‘Het zou tragisch voor onze
rechtsstaat zijn als de daders níet berecht
worden. Ondanks alle geopolitiek.’

Eeuwigdurend fonds
Met de oprichting van het fonds ter herinnering aan Frederique en Robert-Jan
van Zijtveld blijft de herinnering levend,
want het fonds is eeuwigdurend, waarbij het beheer binnen de familie blijft.
‘Mijn gedachte over het fonds sloot
naadloos aan bij de mogelijkheden van
Kansfonds’, aldus Van Zijtveld. ‘Zij regelen alles: van de administratie tot en
met de verzoeken die voor het fonds
binnenkomen, wij als familie beslissen
over die aanvragen. De naam van het

fonds stond voor mij vast. Frederique
en Robert-Jan zijn samen in één kist
begraven. Ze waren hun hele leven onafscheidelijk. Ze hebben samen geleefd, ze
zijn samen gestorven. Samen dragen zij
nu de naam van hun fonds, zodat we hen
nooit vergeten.’

Meer informatie
www.kansfonds.nl/vanzijtveldfonds
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