
Sponsorloop voor Sebastian, juni 2016 

HELP SEBASTIAN! 
 

Dit is Sebastian Kai Sancho… een vrolijke 
jongen van 4 jaar oud. Zo op het eerste 
gezicht lijkt het een hele gewone kleuter. 
Maar Sebastian is ziek. Hij heeft  
‘chronische garnulomateuze ziekte’.  
 
Wat een ingewikkelde woorden! Maar wat is 
dat eigenlijk? Het is een ziekte die wordt 
veroorzaakt door een foutje in een deel van 
je bloed, een bepaalde soort witte bloedcel. 
Deze witte bloedcellen kunnen bacteriën en 
virussen (zoals een griepvirus) ‘uitschakelen’ 

en daarmee het lichaam weer beter maken. Je hebt er miljarden van in je 
lichaam en ze zijn de hele dag druk aan het werk om je lichaam gezond te 
houden. Het is als het ware een soort ‘bloedfabriek’. Deze ‘bloedfabriek’ zit in 
het binnenste van je botten, wat beenmerg wordt genoemd. Bij iemand met 
deze ziekte, zoals Sebastian, werkt deze ‘bloedfabriek’ niet goed. Hierdoor is hij 
heel vaak ziek en ligt hij regelmatig in het ziekenhuis.  
 
Als je maar een beetje last hebt van deze ziekte, dan kun je medicijnen krijgen 
die je helpen gezond te blijven. Bij Sebastian werkt dit niet. Hij moet een 
beenmergtransplantatie ondergaan. Dit is een levensgevaarlijke operatie 
waarbij er gezonde bloedcellen in Sebastians bloed worden ingespoten. Het is 
de bedoeling dat deze gezonde bloedcellen weer andere nieuwe gezonde 
bloedcellen aanmaken en zo kan Sebastian hopelijk genezen!!  
 
Deze operatie is heel duur. Het kost wel een 
half miljoen dollar!! Dat is een 5 met 5 nullen 
erachter. Zoveel geld hebben de ouders van 
Sebastian niet. Daarom hebben ze aan mensen 
over de hele wereld gevraagd om hen te helpen 
om geld in te zamelen en zo de operatie te 
kunnen betalen.  
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Dit is Sebastians zus Lydia. Ze is 7 jaar. 
We hebben haar ontmoet in Costa Rica, 
waar ze samen met haar vader op 
bezoek was bij haar oma. Sebastian en 
zijn mama zijn thuisgebleven. Door zijn 
ziekte is reizen voor Sebastian te 
gevaarlijk. 
Als gezin vakantie vieren kan dan ook 
niet.  
 
Wij willen Sebastian, Lydia en hun 
ouders helpen door geld in te zamelen, 
zodat Sebastian weer beter kan worden.  
 
 
 
 

 
Daarom organiseert meester Jeroen Wouter een sponsorloop! 

 
Wat gaan we doen: 
 Je vraagt een klein bedrag van bijvoorbeeld je ouders, buren of opa en oma 

voor elk rondje dat je om de school loopt.  
 Je probeert zoveel mogelijk rondjes te rennen binnen een half uur. 
 Na de sponsorloop verzamelen we al het bij elkaar gesporte geld.  
 De ouders van Yke en Jente zorgen ervoor dat het geld bij de ouders van 

Sebastian komt.  
 
 

Jullie helpen toch allemaal mee!! 
 


