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Jaarverslag Stichting Survivorsland  

 

Op 09 januari 2014 heeft het bestuur van Stichting Survivorsland hun jaarvergadering gehouden. 

Hierbij werd 2013 geëvalueerd. Een mooi jaar, succesvolle evenementen en een leuke opbrengst. We konden naar 1 

doel een mooi bedrag aan donaties overhandigen, (zie jaarverslag 2013) 

Ook werd o.a. besproken welke acties en evenementen er in 2014 op de agenda staat. 

Twee evenementen stonden voor dit jaar gepland 

- Een optreden van Nervana, de succesvolle Amerikaanse tribute band van Nirvana. 

- Survivorsland festival editie 2014, gepland op 7 september 2014. Met wederom een vijftal bands en een DJ. 

Dit jaarlijks terugkomend evenement  zal weer plaatsvinden in de tuin en in de zaal van café ’t Schuttershof. 

Samen met Paul, de uitbater van deze zaal, zal er weer een fantastisch leuke en uniek festival georganiseerd 

worden. 

Financiën 

Ruud heeft in het bijzijn van de Penningmeester, de financiën gecontroleerd en goed bevonden. Hij overhandigt een 

kort financieel verslag, per 01-01-2014 hebben we een positief saldo van €4149,- 

Het voorstel is om dit jaar donaties te doen aan twee verschillende doelen.  

De keuze is gevallen op het onderzoek naar de behandelmethode 'het levend geneesmiddel' van prof. Fred 

Falkenburg in het LUMC ( Leiden) met een bedrag van € 3000,00.   

Nog een donatie zal gaan naar het Daniel den Hoed te Rotterdam voor een bijdrage tot aanschaf van een speciale 

machine (CTAS techniek) Met dit apparaat kunnen wetenschappers cellen isoleren voor celkweek en verder 

farmacologisch onderzoek. Het “ei van Columbus”. Met een bedrag van € 3000,00 zal de Stichting dit onderzoek 

ondersteunen.  

Hiermee gaat het voltallige bestuur bij deze vergadering akkoord. 

 

 

 



Gebeurtenissen:  

NERVANA (USA) 19-1-2014: 

NERVANA , ‘s werelds beste Nirvana tribute band trad zondag 19 januari op voor Survivorsland.Het heeft bijna vier 

jaar geduurd, maar eindelijk kwamen onze vrienden uit USA weer een super show geven voor Survivorsland in 

Middelburg. De band zette weer een weergaloze show neer. De volle zaal ging helemaal uit hun dak. Nervana kwam 

dit keer met een vierde man , de cellist/gitarist Ric Villarreal uit Texas. Door de show heen werd speciale aandacht 

besteed voor Nirvana’s laatste studio album “In Utero” . Natuurlijk kwamen ook alle grootste hits voorbij. En 

Nervana bood Survivorsland iets heel speciaals aan voor een velling: Een meesterlijk duplicaat van de legendarische 

gitaar van Kurt Cobain “the Vandalism Fender Stratocaster” . In elke show van Nervana werd deze gitaar flink 

bewerkt, in de lucht gegooid of in stukken geslagen, net zoals Kurt Cobain dit deed. Deze gitaar werd na elke show 

weer opgelapt, tot deze weer bespeelbaar was. De gitaar werd onder het publiek geveild en bracht maar liefst 200 

euro op. Een geweldige actie! Na de show werden nog vele posters met of zonder handtekening van deze 

wereldband uitgedeeld. Weer een avond om niet te vergeten. En.... met z’n allen hebben we een fantastische 

opbrengst verwezenlijkt , dat binnenkort gaat naar een groot onderzoek van de ziekte kanker. 

 

 



SURVIVORSLAND FESTIVAL 2014  zondag 7-9-2014  in de zaal en tuin van café ‘t Schuttershof, Middelburg 

Op zondag 7 september was er in de zaal en in de tuin van café 't Schuttershof te Middelburg weer het jaarlijks 

terugkomend Survivorsland festival. Met dank aan Paul van café ‘t Schuttershof en zijn team.De bands die dit jaar 

optraden waren Powerplay: deze band was in de jaren tachtig een ware hitmachine met nummers als “Make it 

Alone”, Magic”, “Love Can Break Your Heart” en “Rosie. Ook rockband MAMILLA was weer van de partij met 

gitaarrock van de bovenste plank. Andere bands die acte de presence gaven voor dit uniek festival waren 

SHENANYGENS, HARDBALL, BACKBONE en DJ Hansje. Alle bands speelden belangeloos voor dit festival, een super 

gebaar. Opbrengst van dit festival € 2000,00. 

 

Powerplay op Survivorsland Festival 2014 

 

 



 

 

Twee donaties: 

3000 euro Donatie van € 3000,00 voor het onderzoek naar de behandelmethode 'het levend geneesmiddel' van 
prof. Fred Falkenburg in het LUMC te Leiden. 

Zo'n 4.000 mensen in Nederland worden jaarlijks getroffen door leukemie, lymfklierkanker of de ziekte van Kahler. 
Het 'levend geneesmiddel' is een nieuwe behandelmethode voor deze patiënten. Het gaat daarbij om levende 
afweercellen van gezonde donoren die in het laboratorium getraind worden om de strijd aan te gaan met de 
kwaadaardige cellen in de patiënt. Deze donorcellen kunnen heel lang in het lichaam van de patiënt de kankercellen 
blijven opsporen, herkennen en uitschakelen. Onderzoek naar deze methode is bij het LUMC in het stadium van 
eerste toepassingen bij patiënten. 

 Inge Jedema is als onderzoeker betrokken bij het 'levend geneesmiddel': "Donorcellen kunnen naast het 
uitschakelen van de kankercellen ook de strijd aangaan met gezonde lichaamscellen van de patiënt. Daarom 
selecteren en bewerken wij in het laboratorium de donor afweercellen zodat die alleen de kwaadaardige cellen 
aanvallen." Ook de bestrijding van andere ziektes is onderdeel van dit onderzoek. Bij de behandeling heeft de 
patiënt soms tijdelijk geen afweer tegen levensbedreigende virussen. Daarom zet het LUMC eveneens specifieke  
donorcellen in om eventuele  virus geïnfecteerde cellen in  de patiënt op te sporen en uit  te schakelen. Het 
onderzoek naar deze  nieuwe behandelmethode is  uniek voor Nederland maar  het LUMC werkt hiervoor  samen 
met  wetenschappelijke partners  uit Duitsland en Groot- Brittannië. Dit consortium  ontving in de zomer van  2013 
een Europese subsidie  om nieuwe toepassingen  voor patiënten mogelijk te  maken. Om het  geneesmiddel echter 
breed  toegankelijk te maken, is  aanvullende financiering  nodig. De donatie wordt  ingezet voor verdere  
ontwikkeling van “het levend  geneesmiddel” afweercellen  van gezonde donoren die in  het lab getraind worden om  
de strijd aan te gaan met  kwaadaardige cellen in het  lichaam van de patiënt. 

 

Inge Jedema, onderzoeker in het lab van LUMC Leiden 

 



 

En een donatie van € 3000,00 naar Daniel den Hoed Stichting, Rotterdam voor het cel gericht onderzoek: “het ei 
van Columbus”. 

Het onderzoek naar nieuwe kanker-gerelateerde genen (DNA en RNA) en eiwitten is een veld dat constant in 
beweging is. Om de steeds verbeterende moleculaire technieken te kunnen faciliteren is binnen de Daniel den Hoed 
behoefte aan nieuwe apparatuur. Het is voor de Daniel den Hoed Stichting heel belangrijk om onderzoekers de 
meest vooruitstrevende technieken te kunnen blijven aanbieden. De grote wens is om een machine aan te schaffen 
die losse cellen kan isoleren uit levend weefsel. Dit is in het kader van cel gericht onderzoek het “ei van Columbus”. 
In kankergezwellen is niet één cel werkelijk hetzelfde. Er zijn bijvoorbeeld cellen die uitzaaien, terwijl anderen dat 
(nog) niet doen. Met dit apparaat kunnen wetenschappers cellen isoleren voor celkweek en verder farmacologisch 
onderzoek. Deze zogenaamde CTAS techniek is in ontwikkeling, maar het prototype-stadium is al wel gepasseerd. 
Stichting Survivorsland is zeer enthousiast over de informatie die zij kregen betreffende deze CTAS techniek en de 
stichting heeft besloten om Daniel de Hoed een bedrag te doneren  voor deze machine met baanbrekende 
capaciteiten. Volgens het Daniel den Hoed Stichting te Rotterdam kunnen we er verzekerd van zijn dat onze gehele 
bijdrage ten goede komt aan het  dichterbij brengen van de  overwinning op kanker. 

 Cel gericht onderzoek met CTAS techniek 

 

 

 

 

 

Slot: 
Het jaar 2014 sluiten we af met een fijn gevoel, leuke evenementen en prima bezochte evenementen qua bezoekers 

en een gevoel van voldoening betreffende de acties en de mooie resultaten hiervan, de donaties die we weer 

mochten doen naar de onderzoeken die het zo nodig hebben.  

Een beknopt financieel jaarverslag van 2014 wordt los hiervan toegevoegd en is op de website te vinden. 

Het bestuur van Survivorsland is: 

Ruud Aerssens (voorzitter), Kees van Soelen (secretaris), Arjen  Mondeel (penningmeester), Ada Aerssens 

(bestuurslid), Thea van Soelen (bestuurslid), Willem Priester (bestuurslid). 

 

 

www.survivorsland.nl 


