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Utrecht, 26 september 2018 

Frans Bauer onthult de ‘Wall of Name’ in het Prinses Máxima Centrum voor 

kinderoncologie 

Op dinsdag 25 september heeft Frans Bauer de ‘Wall of Name’ onthuld; een speciaal ontworpen interactieve 

projectie van steentjes, zichtbaar op de muur in het Prinses Máxima Centrum. De Wall of Name is het symbool 

van de KiKa campagne ‘Draag je steentje bij’, die de bouw van het Prinses Máxima Centrum mede mogelijk 

heeft gemaakt. 

 

De campagne ‘Draag je steentje bij’ is in 2013 georganiseerd om de bouw van het Prinses Máxima Centrum met 

een startkapitaal te financieren. Zonder een startkapitaal was de bouw van het centrum niet mogelijk. KiKa 

heeft letterlijk en figuurlijk steentjes verkocht om te kunnen bouwen, met Frans Bauer als voorman. In totaal is 

er voor ruim 8 miljoen euro aan steentjes verkocht! De bouw van het grootste kinderoncologisch centrum van 

Europa kon hiermee van start gaan. Inmiddels is het Prinses Máxima Centrum klaar en behandelt het centrum 

alle kinderen met kanker in Nederland.  

 

De verkochte steentjes vormen samen symbolisch de Wall of Name. Op de steentjes staan namen van degenen 

die de steentjes hebben gekocht. De namen komen één voor één voorbij. “Het zijn meer dan 70.000 namen, 

veelal met een bijzonder verhaal. Dat maakt De Wall of Name van een ongekende waarde!” Aldus Frits 

Hirschstein, oprichter van KiKa.  

Bestuursvoorzitter van het Prinses Máxima Centrum, Diana Monissen; “Wij zijn ontzettend blij dat Kika destijds 

zoveel geld heeft opgehaald met de actie. Mede daardoor kon het Prinses Máxima Centrum gebouwd worden. 

Daarnaast is de Wall of Name een ontzettend mooie interactieve projectie in de gang van ons centrum.”  

Frans Bauer heeft de Wall of Name onthuld. Een bijzonder moment in het bijzijn van Frits Hirschstein, Diana 

Monissen en een aantal kinderen uit het Prinses Máxima Centrum. Aangezien de patiënten al in het Prinses 

Máxima Centrum worden behandeld, is een grote officiële onthulling in het centrum niet mogelijk. Daarom zijn 

de beelden terug te zien via de onderstaande link:  

Bekijk de video van de onthulling (https://www.kika.nl/actueel/onthulling-wall-name)  

Bekijk het Live event (https://www.facebook.com/KiKa8118/)  

We zijn ontzettend trots dat alle steun op deze manier symbolisch wordt getoond. Mede dankzij jouw steentje 

is het Prinses Máxima Centrum mogelijk gemaakt. Namens de kinderen: bedankt!  

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie over KiKa kunt u contact opnemen met: 

Stichting Kinderen Kankervrij 

Rinske Vedder 

rinske.vedder@kika.nl 

tel. 06 – 27.05.19.62 
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