Help widow Willy to continue her life and fulfil her mission to help children!’
Gevraagd bedrag: € 155.000,(Scroll down for English translation to page 4)

Wie is Willy
Willy haar passie is ‘anderen helpen, maar vooral kinderen’. In haar toenmalige praktijk
aan huis voor ‘gezondheid en welzijn’ kwamen de klanten van heinde en ver.
De meeste mensen die klant waren bij Willy, waren teneinde raad, tot dat ze van iemand
hoorden over Willy haar aanpak. Via voetzoolreflex massages, bio-resonantie, bloed
analyse, professionele darm spoelingen, de juiste voeding en natuurlijke supplementen,
maar vooral de persoonlijke aandacht, konden vele schijnbare onoplosbare klachten,
verzacht of geheeld worden, tot tevredenheid van iedereen.
Wat er gebeurde
Haar man Arie had een eigen motor zaak, Bos Motorcenter. Door de uitbraak van een
heftige brand bij de buren, brandde zijn motorzaak ook tot de grond toe af.
Arie stond voor een moeilijke keuze. Stoppen of doorgaan? Het verhaal van de brand
kwam in de plaatselijk krant. Snel daarna werd een nieuwe locatie aangeboden tegen
aantrekkelijke voorwaarden.
Omdat alles volledig verloren was gegaan en om überhaupt opnieuw te kunnen
beginnen, moest er veel meer geïnvesteerd worden dan waar de motorzaak voor
verzekerd was. Gestimuleerd door trouwe klanten, stak Arie zich in de schulden met de
hoop op betere tijden.
Helaas liep de verwachtte clientèle niet op maar juist af, wat mede werd veroorzaakt
door de aanhoudende financiële crisis en dit werd nog eens verergerd doordat er bij
Arie een kwaadaardige tumor in de hals werd geconstateerd!
Ondanks al deze tegenslagen weet het paar alle moed bij elkaar te verzamelen en samen
kiezen ze er voor om de tumor volgens de Gerson methode aan te pakken. Deze methode
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vraagt een ijzeren discipline en doorzettingsvermogen. Het resultaat was spoedig
zichtbaar, de tumor nam inderdaad af, maar de financiële zorgen namen toe.
Al met al was dit een bijzonder stress volle situatie en een verdere genezing werd
voornamelijk belemmerd door de uitzichtloze financiële omstandigheden waarin Willy
en Arie verkeerden. Er hing een constante dreiging boven hun hoofd om ieder moment
het huis uitgezet te worden, wat ook inhield einde van de praktijk van Willy.
En wat dan, waar moet je dan naar toe in deze fase van hun leven? Het was duidelijk dat
ze niet veel meer ‘ellende’ aankonden.
Het vervolg:
Door een nauwe relatie uit het verleden met een Kroaat was Willy gesteld geraakt op
Kroatië en kende ze de taal en het land een beetje. Stel dat ze daar een bestaan op
konden bouwen, ver weg van alle financiële ellende?
Toen Willy plotseling zelf gezondheid klachten kreeg, waardoor ze niet meer kon
werken in de praktijk, wisten ze dat de situatie zou gaan escaleren. Misschien was het
nog niet te laat het tij te keren? In dat geval zouden ze snel moeten kunnen handelen!
Stel dat ze uit de opbrengsten van de verkoop van spullen, ze voor weinig geld een
stukje grond in Kroatië konden kopen? Door zelf te gaan bouwen zouden ze zo
goedkoop mogelijk een huis kunnen realiseren. Na intensief onderzoek op het Internet
bleek goedkoop een stukje grond kopen inderdaad mogelijk in een voormalig getroffen
oorlog gebied.
Zo gedacht, zo gedaan en na van alles en nog wat geregeld te hebben, vertrok het paar
met gemengde gevoelens richting Kroatië. Aan de ene kant met verdriet in hun hart over
alle dierbaren die ze zo plotseling achter moesten laten en aan de andere kant opgelucht
om samen iets te mogen creëren in plaats van beiden ten ondergaan aan de steeds maar
hoger oplopende stress.
Geïnspireerd gingen ze aan de slag en zetten ze alles op alles om van hun nieuwe leven
een succes te maken. Na een tijdje begon Arie heimwee te krijgen naar zijn jeugd passie
motorrijden, waar in de nieuwe situatie voorlopig geen ruimte en geld voor was. Dit
veroorzaakte frictie en spanningen tussen hun. De discipline om de Gerson Methode te
volgen viel weg en de kwaadaardige tumor begon exponentieel te groeien. Onzeker over
zijn levenskansen ging Arie terug naar Nederland om Chemotherapie te volgen met
behulp van de zorgzame ondersteuning van hun zonen. Helaas liep dit niet goed af en
Arie overlijd en laat Willy, zonder weduwenpensioen en uitkering spaarverzekering, die
ze de afgelopen 30 jaar trouw hadden gespaard, achter, omdat alle middelen, hoe klein
van waarde deze ook waren, zijn opgegaan in de schuldsanering. Wat nu? Alleen en
zonder geld voor verdere bouw van het huis maakt Willy teneinde raad. Hoe verder?
Haar missie:
In de periode dat ze nog samen werkten aan hun nieuwe bestaan, werd het Willy
langzaam duidelijk door de vele gesprekken met de plaatselijke bevolking, dat in
sommige delen van Kroatië de mensen nog volop bezig zijn zich te herstellen van de
gevolgen van de oorlog. Hierdoor leven er gezinnen op de armoede grens en vooral bij
kinderen zijn ondefinieerbare gezondheid klachten aanwezig, terwijl de ouders alle
zeilen moeten bij zetten hun leven op te bouwen. Hoewel er in het algemeen adequate
reguliere gezondheid zorg in het land aanwezig is, is er nauwelijks tot geen betaalbare
alternatieve zorg voor de ‘gewone man’. En hierin ziet Willy haar missie. Zij was
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namelijk juist gespecialiseerd in de aanpak van ondefinieerbare klachten bij kinderen.
Ze ziet het dan ook als haar missie om in Kroatië ‘een centrum voor gezondheid en
welzijn’ op te zetten, vanuit de geest van haar praktijk in Nederland, maar op basis van
non-profit, zodat haar persoonlijke aanpak financieel bereikbaar is voor de kinderen die
de zorg het hardste nodig zijn. En daarvoor heeft ze jouw financiële steun nodig.
Het zou werkelijk fantastisch zijn als ze na alle ellende, onzekerheden en de stress ‘een
centrum voor gezondheid en welzijn’ kan realiseren, zodat ze én haar leven weer kan
oppakken én haar missie kan uitvoeren. Echter zonder de stress en de financiële druk
die er was in Nederland. Op deze manier kan Willy zich volledig concentreren op haar
passie haar jarenlange ervaringen en talent ten dienste te stellen voor de gezondheid en
welzijn van de medemens.
Als de nood het hoogst is, dan is de redding nabij:
Ontroerd door Willy haar levensverhaal en geboren uit de noodzaak dat haar situatie
hopeloos is en ze echt hulp nodig heeft, ontdekte ik ‘Go Fund Me’ en opeens zag ik een
‘oplossing’ voor Willy haar situatie. Realiserende dat Willy veel te bescheiden is om hulp
te vragen, heb ik dit op me genomen en deze campagne georganiseerd. Wat gelukkig bij
‘Go Fund Me’ mogelijk is.
Natuurlijk heb ik Willy vooraf geïnformeerd over mijn initiatief haar levensverhaal te
mogen publiceren! En hoewel ze ondanks haar problemen in de eerst instantie tegen
sputterde, stemde ze uiteindelijk er mee in doordat ze geraakt werd door het nieuwe
perspectief om hulp te krijgen. Ze is meer dan ooit super gemotiveerd haar missie, een
centrum voor gezondheid en welzijn in Kroatië, te realiseren gezien de behoefte die daar
aanwezig is.
Laten we het gezamenlijk mogelijk maken dat Willy en de kinderen die ze helpt, een
goed leven tegemoet kunnen gaan. Laat je hart spreken en ondersteun Willy en haar
missie, ze heeft jouw steun nu nodig.
Je kunt, naast uiteraard te doneren, ook helpen door deze campagne te delen met zo veel
mogelijk mensen.
Alvast reuze bedankt.
Van hart tot hart, Rita

Foto’s van de brand: http://www.weegink.nl/Foto%27s%202011/09222011%20Jollesweg/foto.html
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English translation
‘Help widow Willy to continue her life and fulfil her mission to help children!’
Requested amount: € 155.000,-

Who is Willy?
Willy's passion is 'helping others, but especially children'. In her practice at home for
'health and well-being', clients came from near and far all over the country. Most of the
people who were client of Willy were desperate and didn’t know anymore how to
proceed with their indefinable health issues, until they heard from someone about Willy
her approach. Via foot-sole reflex massages, bio-resonance, blood analyses, professional
intestinal cleansing, the appropriate kind of diet and natural supplements, but above all
the personal attention, many seemingly unsolvable health complaints could be softened
or healed to the satisfaction of everyone.
What happened?
Her husband Arie had his own motorcycle shop, called ‘Bos Motorcenter’ localised on an
industrial area. Because of an outbreak of a violent fire at the neighbours next door, his
motorcycle shop also burned to the ground.
Arie was faced with a difficult choice. Stop or continue? Then Arie got interviewed and
the story of the fire was published in the local newspaper. Soon after, a new location was
offered at attractive conditions.
Because everything was completely lost and in order to be able to start all over again, a
lot more money had to be invested than what the motorcycle shop was insured for.
Stimulated by loyal customers, Arie put himself in debt with the hope for better times.
Unfortunately, the expected increase of customers didn’t happen, there was a decrease
instead, which was partly caused by the on-going financial crisis and this was
aggravated by the fact that a malignant tumour was discovered in Arie his neck!
Despite all these setbacks, the couple collected all their courage to start the Gerson
method to address the tumour. This method requires an iron discipline and
perseverance. The result was soon visible, the tumour indeed decreased, but the
financial worries increased.
All in all, this was a particularly stressful situation and a further cure was mainly
hampered by the hopeless financial circumstances in which Willy and Arie were
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involved. There was a constant threat over their heads to be evicted from the house at
any moment, which also meant the end of Willy her practice. And what then?
Where would they have to go to in this phase of their lives? It was clear that they could
not handle much more "misery".
The continuation of the story:
Through a close relationship from the past with a Croat, Willy got fond of Croatia and
has learned the language and the country a bit. What if they could build an existence
over there, away far from their financial misery?
When Willy suddenly also got health complaints, which meant she could no longer work
in her practice, they knew that the situation would soon get out of hand and escalate
beyond their control.
Maybe it was not too late to turn the tide? In that case they should be able to act quickly!
What if they could buy for little amount of money a small piece of land in Croatia from
the yield out of the sale of goods? By building themselves, they could realize a house as
cheap as possible. After intensive research on the Internet, cheaply buying a piece of
land was indeed possible in a post war zone.
After having arranged all kinds of administrative things, the couple left with mixed
feelings towards Croatia. On the one hand with grief in their hearts about all the loved
ones they had to leave so suddenly behind and on the other hand relieved to be allowed
to create something together, instead of both breaking by the ever-increasing stress.
Inspired they went to work and put everything on everything to make their new life a
success. After a while, Arie started to long for his childhood passion ‘motorcycling’,
which was for the time being in the new situation no space and money for. This caused
friction and tension between them. The discipline to continue the Gerson Method fell
away and the malignant tumour began to grow exponentially. Insecure about his life
chances, Arie returned to the Netherlands to follow Chemotherapy with the caring
support of their sons. Unfortunately, this did not work out well and Arie died and left
Willy, without a widow's pension and life insurance policy payment, which they had
saved faithfully for the past 30 years, because all their means, however small of value,
have gone into the debt restructuring.
Willy was left alone and without money for further construction of the house she is
desperate. Is there any solution for her situation?
Her mission:
In the period that they were still working together, it slowly became clear to Willy
through the many conversations she had with the local population, that in some parts of
Croatia people are still busy recovering from the consequences of the war. Because of
this, families live on the poverty line and especially children have indefinable health
complaints, while the parents have to make every effort to build their lives. Although in
generally there is adequate regular health care in the country, there is hardly any
affordable alternative care for the 'ordinary man'. And it is exactly in this that Willy sees
her mission. In fact, she is specialized in dealing with indefinable health complaints in
children. She sees it as her mission to set up a 'centre for health and well-being' in
Croatia, based on the spirit of her practice in the Netherlands, but on a non-profit basis,
so that her personal approach is financially accessible to the children who need the care
the most. And for that she needs your financial support. It would be fantastic if she could
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realize a 'centre for health and well-being' after all the misery, uncertainties and stress
she went through, so that she can pick up her life and carry out her mission.
In this way Willy can fully concentrate on her passion to put her years of experience and
talent into service of the health and well-being of fellow human beings.
If the need is the highest, the rescue is near:
Moved by Willy's life story and born out of the urgent need that she needs help, I
discovered 'Go Fund Me' and suddenly I saw a 'solution' for Willy's situation.
Realizing that Willy is far too modest to ask for help, I took it up to organise this
campaign for her, which is fortunately possible with 'Go Fund Me'.
Of course I informed Willy in advance about my initiative to publish her life story! And
although she was sputtering at first, she finally agreed, because with the new
perspective that she gets help, she is more than ever super motivated to realize her
mission, a centre for health and well-being in Croatia, given the need that exists there.
Let's make it possible for Willy and the children she helps to live a good life. Let your
heart speak and support Willy to get first her life back on track and second fulfil her
mission.
Besides donating, you can also help by sharing this campaign with as many people as
possible.
Thanks so much in advance.
From heart to heart Rita
Pictures of the fire: http://www.weegink.nl/Foto%27s%202011/09222011%20Jollesweg/foto.html
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