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A. 



De naam Joyce heeft iw" betekenissen; JOY betekent vreugde en Joyce betekent in het 

Bretons (streek in Groot Brittanië) STRIJDER! En een strijder was ""· 

Joyce is geboren in Enschede en grotit op in Glanerbrug. Joyce is avontuurlijk. Ze gaat op 

haar J6e werken in Vinkeveen in de verzorging tot er een nieuw talent in haar werd ontdekt, 

werken als fotomodel. Ze ging de hele wereld over. Zwemmen met dolfijnen in de Bahama's. 

Parachute springen in de Grand Canyon en Bungeejumpen. Dit is nog maar een heJe kleine 

greep van wat ze in die jaren allemaal heeft gedaan. 

Na ha.ar werk als mode] wilde z.ich toçh maar eens gaan s.cttelen. Ze trouwt inet een Australiër 

en gaat daar ook wonen. Ze hebben een bedrijf dat huizen opknapt en later een bedrijf dat 

rttlameproducten maakt. Daarnaast had ie ook nog de zorg voor een gezinnetje want inmid· 

dels is Joyce moeder van 2 kinderen, Misha en Christiaan. Het ondernemerschap ontnam haar 

veel tijd voor de kinderen en dit doet het jonge gezin besluiten het bedrijf van de hand te 

doen en te verhuizen na.ar Vanuatu, een klein tropisch eiland in de Pacifische Oceaan o nge

veer een uur vliegen vanaf Australië. Daar ~ginnen ze een toeristisch bedrijf. Met holen, 

duikuitrustingen, jetski's en ttn Rinke dosis avontuur zouden ze dlt patadijsje gaan veroveren. 

Maar dan ... Joyce vindt een bultje en vett(Ouwd het niet. 

Wat er dan volgt is een strijd waarmee ze iedereen verbaast. Een half jaar gaven de artsen haar, 

nu ruim 6 jaar geleden. Joyce vecht als nooit tevoren. een strijd die ze alleen moet sttijden want 

u is gescheiden en teruggekttrd naar Nederland. Met speciale diê:ten, meditatie en een flinke 

dosis positiviteit lukt het haar keer op keer om er weer bovenop te komen. Maar ze valt toch 

langzaam steeds een stukje verder terug dan de vorige keer. Dit kon echter haar humeur njet 

verpesten. Telkens weer hoor je haar zeggen, ik za) ze wat laten zien! 

Met haar instelling heeft ze enorm veel nieuwe vrienden gemaakt, de artsen het verplegend 

personeel, iedereen is weg van haar. Haar rare fratsen, met een oranje pruik door het ziekenhuis 

lopen, de artsen hartstochtelijk om de nek vliegen als de uitslag in haar ogen meeviel. Ze was 

blij met elk klein lichtpuntje. 

Ze vocht vooral voor haar kinderen. Elke morgen op tijd eruit en elke avond koken voor haar 

kids e n ze overladen met een flinke dosis moederljefde. T0tn ze niet meer voor zichzelf en de 

kinderen kon zorgen werd v, liefdevol opgevangen door haar ouders die haar nog een tijd 

hebben vettorgd totdat Joyce op een gegeven moment nog maar zo weinig kon dat er niets 

anders meer opzat dan een plek voor haar te zoeken met professionele hulp. Een Hospice bood 

hier de gewenste uitkomst. Joyce bracht hier omringt door vrienden en naaste familie haar 

laatste dagen door. 




