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‘Wondermiddel tegen 
eczeem en psoriasis’ 
Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vinden 
voor de klachten van zijn zoon. Nu, veertien 
jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis in Australië het meest 
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem 
en psoriasis en is het bij veel mensen 
niet meer uit het leven weg te denken.

Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn 
verkrijgbaar. Jeroen Dorresteijn haalde de 
crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
‘Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem die zich tot bloedens toe krabben. 
Op zoek naar een oplossing kwam ik op 
buitenlandse internetforums steeds goede 
ervaringen van het Australische “Grahams” 
tegen. Ik besloot een aantal producten uit het 
assortiment hierheen te halen en deelde die 
bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 
de reacties teruggekoppeld kreeg was duidelijk 
dat heel veel mensen hierin hadden gevonden 
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de 

ellendige jeuk en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals de 
eerder genoemde crème (Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème), maar ook 
bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en 
veel herhalingsverkopen zien, worden er weer 
meer mensen op het bestaan van Grahams 
gewezen. En de gebruikers zelf vertellen 
het natuurlijk ook door; vaak is het iets 
waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel 
emotionele reacties’, vertelt Dorresteijn tot 
slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met 
iemand doet als diegene altijd verschrikkelijk 
last van zijn/haar huid heeft en nu ineens 
aan den lijve ondervindt dat er ook een leven 
zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ 

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn
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Grahams skincare
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crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
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Kijk voor alle verkooppunten op www.grahams.nl

Een Australische bouwvakker kon niet langer
aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem 
en begon aan de keukentafel zelf een middel uit 
te vinden voor de klachten van zijn zoon. Nu, 
veertien jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct op 
natuurlijke basis in Australië het meest gebruikte 
natuurlijke middel tegen eczeem en psoriasis en is 
het bij veel mensen niet meer uit het leven weg te
denken.

Arjen van de Merwe haalde de crème naar Europa en
introduceerde het om te beginnen in Nederland. Van
de Merwe vertelt: ‘Vrienden van mij hebben kinderen
met eczeem die zich tot bloedens toe krabben. Op
zoek naar een oplossing kwam ik op buitenlandse
internetforums steeds goede ervaringen van het
Australische “Grahams” tegen. Ik besloot een aantal
producten uit het assortiment hierheen te halen
en deelde die bij wijze van test uit aan mensen met
eczeem, psoriasis, dermatitis, een jeukende hoofdhuid
etc. Toen ik de reacties teruggekoppeld kreeg was
duidelijk dat heel veel mensen hierin hadden gevonden
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de ellendige
jeuk en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 3 jaar is “Grahams” verkrijgbaar in Nederlandse
winkels. Het zijn stuk voor stuk probleemoplossende
producten zoals de eerder genoemde Eczeem Crème

en Calendulis Plus Crème (bij psoriasis), maar ook
bijvoorbeeld shampoo voor een droge hoofdhuid
(jeuk, schilfertjes, roos). Doordat winkels enthousiaste
reacties van klanten krijgen en veel herhalingsverkopen
zien, worden er weer meer mensen op het bestaan van
Grahams gewezen. En de gebruikers zelf vertellen het
natuurlijk ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk
belast zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als
een product goed aanslaat.

‘We krijgen dagelijks heel emotionele reacties’, vertelt
van de Merwe tot slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat
het met iemand doet als diegene altijd verschrikkelijk
last van de huid heeft en nu ineens aan den lijve
ondervindt dat er ook een leven zonder krabben en
schilfers mogelijk is.’

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 
DA Drogisterij Mensink
Industriestraat 64-68, Hengelo
T: 0742913934

Stimuleringsmaatregel
aangevraagd?

Wij zijn de oplossing voor het
levensloopbestendig maken van uw huis

van wandbeugel  tot traplift 

van automatische deuropener
tot douchestoel

van drempelhulp tot video
deurintercom

voor alle items van de 
stimuleringsmaatregel geldt

Wij ontzorgen u: we geven advies op maat, we verkopen
en monteren, dus alles onder 1 dak.
Maak daarom vrijblijvend een afspraak met drs. Anita Kollen,
seniorkeuradviseur, telefoonnummer: 074-8502365

Wij ontzorgen u: we geven advies op maat, we verkopen 
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Twaalftal vrijwilligers in het
zonnetje gezet op feestavond
Het Servicepunt
Vrijwilligerswerk Hengelo
mocht op vrijdagavond
14 november zo’n
vijfhonderd Hengelose
vrijwilligers begroetten
tijdens het jaarlijkse
vrijwilligersevenement.
Tijdens de feestelijke
avond werden ook de
awards uitgereikt voor
vrijwilligers die in 2014
op een of andere manier
extra opvielen door hun
inzet.

Hengelo - Dit jaar konden er
vrijwilligers genomineerd
worden in vier categorieën.
Dit zijn de winnaars per
categorie: educatie, zorg &
welzijn: Marja Otten - Men-
thol Carint Reggeland, Hen-
nie Keppels - Aveleijn : de
Toermalijn/de Bussenkamp,
Amanuel Cakici - Syrische
Orthodoxe Mariakerk, sa-
menleving: Gerard Engber-
sen - wijkbewoner, Andre
Aansorgh - afgevaardigde
van BON, Roel Munneke
- natuurwerkgroep EnHoe,
kunst & cultuur: Fahri Isik -
Stichting Turkse Muziek en
Cultuur, Jos Paskamp - Hen-
gelose Revue, Louis Jannink
- Kunsten op straat, sport:

Husein Seker - voetbalver-
eniging ATC, Errol Herder
- Hengelose Gymnastiek
Vereniging, Henk Wolters/
Eddy Senger - HSV Giants.
Wethouder Jan Bron reikte
de prijzen uit, samen met
juryvoorzitter Frank Kerck-
haert.
De prijzen voor de winnaars
bedroegen: 1e prijs 500
euro, 2e prijs 300 euro en de
3e prijs 200 euro. De geldbe-
dragen dienen de winnaars
te besteden binnen de or-

ganisatie waarvoor zij vrij-
willigerswerk verrichten. 
Alle eerste prijswinnaars
ontvingen ook een trofee, 
ontworpen en gemaakt door
Siemens.
De feestavond vond plaats in
zalencentrum De Waarbeek.
Een compleet verzorgde
avond voor ongeveer vijfhon-
derd vrijwilligers. De gasten
werden in de watten gelegd
met een koud en warm buffet
en als dessert ijs van Van der
Poel. De band Back Again

zorgde voor de muzikale
omlijsting. Dit jaar ook een 
speciaal gastoptreden van
Sascha de Kiewit. Sascha 
werd derde bij Holland’s got
talent. Zij bracht twee num-
mers ten gehore, samen met
Bregje van Rooijen. Als kers
op de taart verlootte het Ser-
vicepunt Vrijwilligerswerk 
Hengelo acht toegangskaar-
ten van FC Twente. Bijna
dertig organisaties leverden
een bijdrage aan de realisa-
tie van dit feest.

In De Waarbeek was vrijdag een druk bezochte feestavond voor vrijwilligers. Hier werden ook de
Vrijwilligersawards uitgereikt. Op de voorgrond de winnaars. foto: Christian van der Meij

Geen feest
zonder
Miries Kado
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