
Stichting TuTu. Want 
later is nu.

Het begon met een simpele post op LinkedIn. Een 

foto van een grote man, met imposante baard en 

zijn dochter op zijn arm. Allebei gekleed in een 

zuurstokroze tutu. Ruim 3 miljoen mensen hebben 

de foto gezien en dat leidde tot meer dan 32.000 

reacties. In eerste instantie een grappig beeld waar 

de liefde vanaf spat. Totdat je het verhaal achter de 

foto leest...

Het verhaal van Evert Muis. Een TuTu-dragende 

papa met een missie. Slechts 37 jaar oud en

gediagnosticeerd met uitgezaaide melanoom- 

kanker in zijn rug, benen, longen en botten. Een 

liefhebbende echtgenoot en vader in de bloei van 

zijn leven. Nog vol plannen voor later. Maar helaas. 

Later is ineens nu. Evert heeft nog één doel: zoveel 

mogelijk herinneringen maken met zijn gezin én 

zorgen dat andere gezinnen met een terminaal 

zieke ouder dit ook kunnen. Zijn missie is tevens 

zijn levenskracht om deze periode door te komen 

en met Stichting TuTu een wereld van verschil te 

maken, een roze wereld wel te verstaan.

Everts droom, een stichting achterlaten, werd 

slechts een paar weken na zijn Linkedin-post 

werkelijkheid: sinds 1 februari 2022 is Stichting 

TuTu een feit.

Evert Muis is een tutu-dragende papa met een missie: zoveel mogelijk gezinnen 

met een terminaal zieke ouder helpen met het maken van laatste herinneringen 

samen. Waarom? Omdat hij door zijn uitgezaaide melanoomkanker zelf maar al 

te goed weet hoe belangrijk dit is. Hoe? Met zijn levenswerk, Stichting TuTu. Want 

later is nu.
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Een TuTu-dragende 
papa met een missie.

Evert weet helaas als ervaringsdeskundige hoe belangrijk het is om laatste herinneringen te 

maken samen met (een) dierbare(n). Zijn missie is dan ook zoveel mogelijk wensen en dromen te 

laten uitkomen van gezinnen met een terminaal zieke ouder en zo te zorgen voor waardevolle 

en tastbare herinneringen.

Donaties

Om alle wensen en dromen uit te laten komen, is geld nodig. Maar dit vragen we natuurlijk niet 

aan de gezinnen die we helpen. Zij hebben al genoeg aan hun hoofd. Dit is dan ook ons cadeau 

aan hen. Of eigenlijk Everts cadeau. Omdat juist hij precies weet hoe belangrijk het is om straks 

een blijvende herinnering te hebben aan een overleden ouder. Elke euro die we ontvangen, 

wordt gebruikt om een herinnering te maken. Met jouw steun halen we later 

naar nu!

Klein of groot, jouw bijdrage is essentieel. Wil jij je steentje hieraan bijdragen? Dan zijn wij – en 

alle gezinnen die we kunnen helpen – jou eeuwig dankbaar:

https://whydonate.nl/fundraising/stichting-tutu/nl

Partners

Los van financiële steun is Stichting TuTu ook op zoek naar partners. Wil jij met je product of 

dienst een bijdrage leveren aan onze missie en zo laatste wensen uit laten komen? Dan zijn we 

ook jou eeuwig dankbaar. Stuur een mailtje naar evert@stichtingtutu.nl voor meer informatie. 

Bedankt!
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Voor meer persinformatie en beeldmateriaal, neem 

contact op met marlous@stichtingtutu.nl


