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Samenvatting Op maandag 13 oktober wordt de Donorweek officieel afgetrapt in
Amsterdam door Wouter Duinisveld, de bekende triatleet met een
donorhart. Vijf dagen lang stellen tien bekende Nederlanders op locatie
alles in het werk om zoveel mogelijk nieuwe donoren te werven. Onder
meer Peter Paul Muller, Francois Boulangé, Vivienne van den Assem,
Manuela Kemp, Saar Koningsberger en Anna Drijver proberen zoveel
mogelijk mensen zich te laten registreren via JaofNee.nl. Het
DonorJournaal, waarin deze BN’ers te zien zijn, wordt dagelijks live
uitgezonden via JaofNee.nl en de homepage van YouTube. Voor het 5e
achtereenvolgende jaar staat Nederland een hele week in het teken van
orgaandonatie.

Details Via telefoon, e-mail en door persoonlijke videoboodschappen op te nemen,
worden vrienden, fans en andere bekende mensen opgeroepen zich te
registreren. Daarnaast geven BN’ers de vraag ‘Ben jij al donor?’ aan elkaar en
aan kijkers en luisteraars door. 

Deze vraag werd afgelopen weekend ook door musicalster Britt Lenting
verspreid tijdens het Nederlands Film Festival. Hieronder en via deze link is
een video te zien, waarin de Nederlandse filmsterren aangeven of ze al donor
zijn.

DonorJournaal met Dennis Weening en het Ja-Team

Nieuw dit jaar is dat diverse BN’ers zich van maandag tot en met vrijdag
inzetten om nieuwe donorregistraties te werven in plaats van alleen op de
maandag. Dit jaar is er dagelijks een DonorJournaal te zien, dat elke werkdag
in de Donorweek van 12.00 uur tot 13.00 uur gepresenteerd wordt door
Dennis Weening.

In dit DonorJournaal zijn items van het zogenaamde Ja-Team te zien, een
team dat bestaat uit Geraldine Kemper, Tim Hofman, Tess Milne, Willie
Wartaal en Patrick Martens. Zij reizen heel Nederland af naar plekken waar
iets bijzonders gebeurt. Het journaal wordt opgenomen in de Ja-Studio’s in
Amsterdam en live uitgezonden via YouTube en de website JaofNee.nl.

Uitnodiging Ja-Studio’s

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid geeft maandagochtend vanuit
Den Haag het signaal aan Wouter Duinisveld om de Donorweek officieel af te
trappen. Duinisveld doet dit in de Amsterdamse Ja-Studio’s door de totale
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Donorstand van Nederland, bijna 5,8 miljoen geregistreerde Nederlanders,
voor even naar nul terug te draaien. Dagelijks wordt aan het einde van het
DonorJournaal bekendgemaakt wat de Donorstand van die dag is.

Naast het bijwonen van deze opening, is er gelegenheid om de aanwezige
BN’ers of woordvoerder van de campagne Nederland zegt Ja te interviewen
tijdens de Donorweek. Als het niet lukt om naar Amsterdam te komen, kan dit
uiteraard ook telefonisch.

1.Opening Donorweek

Datum: Maandag 13 oktober

Locatie: Ja- Studio’s 
Willem Fenengastraat 13 in Amsterdam

Tijd: Het programma met daarin de officiële aftrap start om 08.00 uur en
duurt tot 09.00 uur.

2.DonorJournaal

Datum: Maandag 13 oktober tot en met vrijdag 17 oktober

Locatie: Ja- Studio’s 
Willem Fenengastraat 13 in Amsterdam

Tijd: U bent gedurende de hele week van 12.00 uur tot 13.00 uur welkom in
de Ja-Studio’s om de aanwezige BN-ers te interviewen. Zie onder voor een
overzicht van de aanwezigen.

Van zondag 12 tot en met vrijdag 17 oktober zijn Geraldine Kemper, Tim
Hofman, Tess Milne, Willie Wartaal en Patrick Martens in de gelegenheid om
op bezoek te komen in radio- en televisie-uitzendingen in en nabij de
Randstad.

De Donorweek
Deze bijzondere wervingsactie vindt plaats van zondag 12 oktober tot en met
zondag 19 oktober in de Ja-Studio’s te Amsterdam.Acht dagen lang zetten
getransplanteerden, bekende Nederlanders, bedrijven, ziekenhuizen,
gemeenten en mensen die op één of andere manier betrokken zijn bij
orgaandonatie zich in om zo veel mogelijk nieuwe donorregistraties te werven.

De Donorweek is onderdeel van de campagne JaofNee en wordt dit jaar voor
de vijfde keer georganiseerd. Het is een gezamenlijk initiatief van diverse
gezondheidsfondsen, de Nederlandse Transplantatie Stichting en het
ministerie van VWS.

Door het land vinden verschillende activiteiten plaats, zoals de DonorRuns in
Eindhoven en Amsterdam, 12 getransplanteerden beklimmen de Kilimanjaro
en de hele Donorweek zijn er pop-up-voorstellingen over orgaandonatie in
Rotterdam.

- Einde bericht-

Het panel van 13 tot en met 17 oktober
De volgende bekende Nederlanders verbinden zich aan deze wervingsactie
(wijzigingen voorbehouden): Peter Paul Muller, Francois Boulangé, Vivienne
van den Assem, Saar Koningsberger, Anna Drijver, Wietze de Jager, Mattie



Valk, Manuëla Kemp, Mari Carmen Oudendijk en Sergio IJssel.

BN’ers die aanwezig zijn in de Ja- Studio’s

Maandag 13 oktober

Peter Paul Muller en Manuëla Kemp

Dinsdag 14 oktober

Vivienne van den Assem en Saar Koningsberger

Woensdag 15 oktober

Mari Carmen Oudendijk en Francois Boulangé

Donderdag 16 oktober

Anna Drijver, Sergio Ijssel en Peggy Vrijens

Vrijdag 17 oktober

Mattie Valk en Wietze de Jager (Mattie&Wietze van Q-Music)

Verdere activiteiten tijdens de Donorweek of klik hier voor een
compleet overzicht:

Zondag 12 oktober DonorRun - Eindhoven

DonorRun: 5 km hardlopen om aandacht te vragen voor orgaandonatie

Maandag 13 oktober - Amsterdam

Boekpresentatie ‘Delen en omzien, impact van een anonieme nierdonatie’
(Hans Bart) en rondetafelgesprek met prominenten en betrokkenen

Dinsdag 14 oktober - Tanzania

Expeditie Kilimanjaro bereikt de top (12 getransplanteerden)

Dinsdag 14 oktober – Noord-Brabant

Vrijwilligers spreken winkelend publiek aan met donorvraag in Eindhoven
(9.00 -11.30) Tilburg (12.30-15.00) Den Bosch (16.00 - 18.00)

Woensdag 15 oktober - Delft

Theatervoorstelling over orgaandonatie (Project Do'orgaan, 14-16 uur)

Donderdag 16 oktober- Den Haag, Nieuwspoort

Om 13.45 uur neemt minister Schippers een exemplaar in ontvangst van het
boek 'De Hartslag van een Ander' (Wouter Duinisveld / Marcia Jansen)

Zondag 19 oktober - Amsterdam

DonorRun: 8 km hardlopen om aandacht te vragen voor orgaandonatie.

10 t/m 19 oktober - Nijmegen 
Donormarathon rond het thema 'geven en ontvangen' Godfried Beumers

11 t/m 18 oktober - Delft 
In het teken van Leven: expositie, educatie en discussie Marielle van Meel,
Anne Bos en Lijm en Cultuur

12 t/m 19 oktober - Rotterdam 
Theatertour langs drukbezochte plekken in Rotterdam ErasmusMC

http://www.transplantatiestichting.nl/wat-jij-kan-doen/donorweek-2014
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Over Orgaandonatie

De orgaandonatiecampagne ‘JaofNee’ is een gezamenlijk initiatief van het
ministerie van VWS, diverse gezondheidsfondsen en de Nederlandse
Transplantatie Stichting. Orgaandonatie is een breed gedragen onderwerp in
Nederland. Het is ook terug te zien in de keuzes die mensen de afgelopen
jaren vastleggen in het Donorregister. Onder de nieuwe aanwas geeft
ruim 70% aan na overlijden organen of weefsel af te willen staan. Zes jaar
geleden was dit nog minder dan 60%. Toch heeft Nederland meer donoren
nodig. Met de campagne worden mensen opgeroepen zich als donor te
registreren.
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