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"Weer een jaar reservetijd, wie had dat 
gedacht?" 

AMSTERDAM -  Elke week kijken we mee in het leven van een 
interessante bewogen vrouw die midden in het leven staat. Deze 
week is dat de 50-jarige Sandra van Hek. Dat ze de vijftig zou halen, 
had ze twee jaar geleden niet gedacht. Toen kreeg ze te horen dat 
ze een ongeneeslijke vorm van longkanker heeft. Ze schreef het 
boek De Paarse Panda - Ongeneeslijk ziek, nou en? over geluk, 
liefde, levenslust, en optimisme. Dat laatste brokkelt langzaam af 
door de teleurstellingen en het moeten verleggen van haar 
grenzen.  
  
Naam: Sandra van Hek-
Schatteleijn (50)  

Burgelijke staat: getrouwd  

Kinderen: bewust kinderloos  

Beroep: officemanager, maar nu 
een IVA-uitkering  

Favoriete website: 
www.depaarsepanda.nl  

Typisch vrouw: zorgzaamheid  

---------------------------------------------
----------------------------------------  

Dag 6...  

Ik had een paar laatste wensen. 
Een ervan was een boek te 
schrijven. Dat is gebeurd. Ik heb 
De Paarse Panda in eigen 
beheer uitgegeven en de verkoop 
is redelijk succesvol te noemen.  

Mijn een na laatste wens is, dat 
het boek nóg meer verkocht zal 
worden, omdat de gehele 
opbrengst naar goede doelen 
gaat. Ik heb tot nu toe al 4.400 
euro kunnen overmaken naar alle 
goede doelen die ik in mijn leven 
al steunde. Maar ik vind het nog 
niet genoeg.  

Mijn boek verdient een nog groter 
succes, want ik geef mezelf 
daarin helemaal bloot. Door mijn boek te lezen snap je waarom ik heb 
gekozen voor de subtitel: Ongeneeslijk ziek, nou en? En al die goede 
doelen hebben het geld hard nodig, om te kunnen doorgaan met doen 
wat nodig is. De dingen die zij doen zijn de dingen die ik had willen doen 
als ik meer tijd en meer lef had gehad.  

Morgen hebben André en ik drie feestjes die hopelijk niet in het water 
vallen, want de weersvoorspellingen zijn niet zo zonnig. Ik denk dat ik 
het derde feestje niet zal meemaken omdat ik dan al voor pampus in 
mijn bed lig.  

En ik kijk nu al uit naar ons eigen feest op 15 
augustus, want dan zijn we precies een jaar 
getrouwd. Die dag staat in mijn geheugen gegrift 
als een mooie herinnering, en daar kan ik nog 
iedere dag van genieten. 

Sterker nog, we hebben de mooiste foto van die 
dag op onze slaapkamermuur laten behangen, dus 
we worden iedere dag stralend wakker, en we gaan 
ook vrolijk naar bed. Ja, op die dag gaan we vieren 
dat we alweer een jaar verder zijn. Weer een jaar 
reservetijd, wie had dat gedacht?  
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Wil je ook een dagboek bijhouden voor de website Vrouw van De 
Telegraaf? Geef je op via vrouwinternet@telegraaf.nl.  
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