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Onderschrift foto:
Marina Vermaas van de Stichting Ferenc is zichtbaar verrast met de cheque van 8.000 
euro, die zij van Leendert de Jong, voorzitter van de Ronde Tafel Zwijndrecht ontvangt. 

De Ronde Tafel Zwijndrecht steunt Stichting 
Ferenc met 8.000,= euro !

Hoewel niet het eerste doel, spelen serviceprojecten bij de Ronde Tafel 
Zwijndrecht een belangrijke rol.

Zwijndrecht. Afgelopen woensdag, 13 januari heeft Leendert de Jong, voorzitter 
van de Ronde Tafel Zwijndrecht een cheque ter waarde van 8.000 euro 
overhandigd aan Marina Vermaas van de Stichting Ferenc. Deze stichting zet zich 
in voor een hogere kans op genezing van kinderkanker. Zij doet dit door het 
inzamelen van zoveel mogelijk geld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
naar kinderkanker.

De Ronde Tafel Zwijndrecht
““De Ronde Tafel Zwijndrecht bestaat op dit ogenblik uit 19 mannen van tussen de 27 
en 40 jaar, die allemaal in de omgeving van Zwijndrecht wonen of werken”, vertelt 
Leendert de Jong, de voorzitter van de Ronde Tafel Zwijndrecht. Behalve op sekse en 
leeftijd wordt erop gelet, dat alle tafelaars verschillende beroepsgroepen 
vertegenwoordigen. “De bedoeling van de Ronde Tafel is namelijk om zonder aanzien 
des persoon zo veel mogelijk van elkaar te leren door met elkaar te discussiëren over 
onderwerpen als ondernemerschap, maatschappij, wetenschap en levensbeschouwing”. 
Het motto van de Ronde Tafels is dan ook “adopt, adapt, improve”, vrij vertaald “: neem
van elkaar goede ideeën over, pas ze toe op je eigen situatie en probeer ze, indien 
mogelijk te verbeteren. Leendert benadrukt, dat het daarbij zeker niet alleen om 
zakelijke ideeën en beginselen gaat. “Ook zaken uit het privéleven van de tafelaars 
komen volop aan bod, we delen zo gezegd lief en leed met elkaar. En het mooie is dat 
alles, wat wordt besproken binnen de Tafel blijft !”. “Natuurlijk worden de partners en 
kinderen van de tafelaars ook nauw betrokken bij de verschillende activiteiten”, 
antwoordt Leendert op mijn vraag of het thuisfront ook betrokken wordt bij de Ronde 
Tafel activiteiten. “Het is beslist niet alleen maar een 'mannendingetje' en ook op dat 
vlak ontstaan mooie vriendschappen”.  



Service projecten spelen een belangrijke rol                                                   
Hoewel niet het eerste doel, spelen service projecten bij de Ronde Tafel Zwijndrecht een
belangrijke rol. ”Naast de nodige gezelligheid en vriendschap is het leveren van een 
gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk” vertelt Leendert. 
“Wij organiseren twee keer per jaar een serviceproject. In de eerste plaats is dat onze 
boottocht voor mensen uit Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, die wel wat extra 
aandacht kunnen gebruiken. Wij hebben dit evenement vorig jaar voor de 31e maal met 
groot succes georganiseerd. Het tweede serviceproject is de jaarlijkse wijnproefavond, 
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan goede doelen. Deze avond is op 13 
november 2015 bij Florensis gehouden en als goede doel is deze keer gekozen voor de 
Stichting Ferenc uit Hendrik-Ido-Ambacht”, aldus Leendert.

De Stichting Ferenc 
In het bijzijn van burgemeester Dominic Schreier van Zwijndrecht overhandigde 
Leendert de Jong, voorzitter van de Ronde Tafel Zwijndrecht afgelopen woensdag, 13 
januari in restaurant Florizz in Zwijndrecht een cheque ter waarde van 8.000 euro aan 
Marina Vermaas van de Stichting Ferenc, die daar zichtbaar blij verrast mee was. 
Marina vertelt: “Bij Ferenc werd op 1 april 2004 kinderkanker geconstateerd met 
uitzaaiingen naar de botten en het beenmerg. Met een overlevingskans van 20% is 
Ferenc de strijd aangegaan. Maar na diverse behandelingen in Nederland en Duitsland is
hij op 11 september 2014 overleden. Hij werd net geen 14 jaar. Ferenc zat vol energie en
positiviteit en had een enorme wilskracht. Hij was boegbeeld en inspirator voor de strijd 
tegen kinderkanker”.
 
Daarom hebben zijn ouders, Frank en Marina Vermaas in zijn naam de Stichting Ferenc 
opgericht met als doel een grotere kans op genezing van kinderkanker te 
bewerkstelligen. De Stichting Ferenc probeert daartoe zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker en de behandeling van 
jonge kankerpatiënten. “Omdat een kind zo jong niet mag sterven !”.
Wilt u de Stichting Ferenc steunen, uw gift is welkom op bankrekening NL 17 ABNA 
0624648729. Om met de stichting in contact te komen, kunt u gebruik maken van 
info@stichtingferenc.nl.


