
#TuTuChallenge. Steun en 
inspireer met jouw verhaal.

#tutuchallenge creëert awareness voor de missie van een 

TuTu-dragende papa met kanker

De levensmissie van Evert Muis

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.

Afgelopen zondag 20 maart 2022 was de allereerste nationale TuTu-dag een groot succes! 

Bekend en onbekend Nederland deelde massaal foto’s op social media in TuTu, om Evert te 

steunen in zijn missie. In Eindhoven was Evert zelf aanwezig om, op deze jaarlijks 

terugkerende dag van bewustwording, de aftrap te geven voor de #TuTuChallenge.
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Een simpele opdracht met 
een groots effect

Stichting TuTu #tutuchallenge

Het gezin van Evert is geconfronteerd met de naderende dood van een ouder. En helaas is dit 

voor veel meer gezinnen aan de orde van de dag. Daarom start Stichting TuTu deze week met de 

#TuTuChallenge. Evert draagt zijn TuTu om zijn kinderen te laten zien dat je je niets van anderen 

aan moet trekken en zichzelf eraan te herinneren dat je het leven voluit moet pakken, in welke 

situatie dan ook. Maar waarom trek jij de TuTu aan? Wat is jouw verhaal?

Steun, vertel en inspireer

Steun Evert in zijn missie. Deel jouw verhaal in TuTu met #TuTuChallenge en inspireer anderen, 

wiens verhalen ook vertelt mogen worden, om hetzelfde te doen.

Doneer nu

Klein of groot, jouw bijdrage is essentieel. Wil jij ook een steentje bijdragen aan het laten 

uitkomen van laatste wensen en het maken van onvergetelijke herinneringen? Doneer nu. Dan 

zijn wij – en alle gezinnen die we kunnen helpen – jou eeuwig dankbaar.

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

Bedankt

Namens Evert en Stichting TuTu: BEDANKT!
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Voor meer persinformatie en beeldmateriaal, neem 

contact op met marlous@stichtingtutu.nl



Nationale TuTu-Dag: 
Een terugblik

@richarddeleth @anoukmsmulders @dekraantjes
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