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Nieuw lid Comité van Aanbeveling 
Onze Stichting is er trots op Professor dr. Casper van Eijck, oncologisch chirurg van het  
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, te mogen verwelkomen als lid van het Comité van 
Aanbeveling van de Stichting Kikkeropfleurdoos.  
"Men moet nooit vergeten dat men niet sterft aan een ziekte maar aan het leven", schreef 
filosoof Michel de Montaigne. Vijf eeuwen later komt Van Eijck tot dezelfde conclusie: „Omdat 
je leeft, krijg je kanker.‟ Dit motto inspireerde Van Eijck tot het maken van de documentaire 
“All My Tomorrows” onder regie van Sonia Herman Dolz. Hierin wordt Van Eijck gefilmd 
tijdens zijn dagelijkse werk in het Erasmus MC.  
Van Eijck zou willen dat mensen beter kunnen inzien dat er bij miljoenen celdelingen wel 
eens iets fout gaat en daardoor hun verdriet beter zouden kunnen plaatsen. Van Eijck draagt 
het initiatief van de Kikkeropfleurdoos een warm hart toe en denkt mee over de inhoud van 
de doos. 
 
Statiegeldactie in Doorn en omstreken voortvarend opgezet 
Vorige Nieuwsbrief besteedden wij aandacht aan ons initiatief om klanten van de Hoekse en  
Westlandse AH-supermarkten hun statiegeldbonnen te laten doneren in een tijdelijk 
geplaatste box van de Stichting Kikkeropfleurdoos. Voortbouwend op dit succesvolle project 
hebben wij een enthousiaste inwoonster van de gemeente Doorn bereid gevonden in haar 
woonomgeving contact te leggen met de heer Mo Albadichi als woordvoerder van een tiental 
AH-supermarkten in de regio. In een daaropvolgend winkelbezoek heeft onze voorzitter de 
bedrijfsleiders weten te interesseren om deel te nemen en zijn afspraken gemaakt om de 
box te plaatsen in november, december en januari. 
 
Beursvloer Westland 
Op 13 oktober 2011 werd door Vitis Welzijn de eerste Beursvloer Westland gehouden in het 
gebouw van Priva in De Lier (een van de eerste CO2-neutrale gebouwen van Nederland).  
Na de opening door wethouder Marga de Goeij presenteerden vrijwilligersorganisaties zich 
aan 40 deelnemende bedrijven. De bedoeling was een match te realiseren bestaande uit een 
prestatie door de bedrijven in ruil voor een tegenprestatie door de vrijwilligers. Namens de 
Stichting Kikkeropfleurdoos wisten Marleen Reukema en PR-adviseur Nelly van Veldhoven 
onder het motto “Zijn wij uw goede doel? Geven wij u een goed gevoel!” onze belangen 
goed te verkopen en vijf matches in de wacht te slepen die door de aanwezige notaris 
bekrachtigd werden. Met de vijf gecontracteerde bedrijven, Vestia Westland, ISW Hoge 
Woerd, Vitrona, Rabobank Westland en Fill Schoonmaakdiensten wordt momenteel overlegd 
over de uitwerking van de contracten variërend van redactionele ruimte in een intern 
magazine, promotiekleding voor manifestaties van de Stichting Kikkeropfleurdoos tot een 
maatwerk pakketje postkaarten voor in de Kikkeropfleurdoos. Als tegenprestatie worden de 
sponsorende bedrijven en instellingen genoemd op de site van onze stichting en bij een van 
de bedrijven wordt door PR-adviseur Nelly van Veldhoven van de Stichting Kikkeropfleurdoos 
een presentatie „Spreken in het openbaar‟ gegeven. 
 



Wandeltocht voor de Kikkeropfleurdoos 
Op 1 oktober 2011 is vanuit Tennispark Verburch in Poeldijk een sponsorwandeltocht 
gehouden voor onze stichting. De routes van 6, 12 en 18 kilometer door het prachtige 
wengebied van Madestein en door het Ockenburgse bos zijn op deskundige wijze uitgezet 
door Leny de Vos van Handen en Voetenwerk te Naaldwijk. Hoewel het warme weer met een 
temperatuur van 28 graden de grootste concurrent bleek voor het aantal wandelaars, is deze 
activiteit met een mooi sponsorbedrag afgesloten. Volgend jaar vindt de wandeltocht weer 
plaats en wel op zaterdag 6 oktober 2012.  
 
Patiëntavond Westlandse Apotheken 
Op maandag 26 september 2011 is door een aantal apotheken uit het Westland een 
patiëntavond georganiseerd met als onderwerp de diagnose kanker. De avond werd geopend 
door Elvire ten Berge-de Ridder, apotheker en voorzitter van deze avond. Voor de pauze 
hield Marleen Reukema een betoog over de doelstellingen van de Stichting  
Kikkeropfleurdoos, waarna professor dr. Irma Verdonck, hoogleraar aan de VU Amsterdam 
en lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Kikkeropfleurdoos, een boeiende 
presentatie hield over haar onderzoek met als doel de zorg en daarmee de kwaliteit van 
leven voor kankerpatiënten te verbeteren. Vervolgens was er voor de aanwezigen 
gelegenheid om de diverse stands te bezoeken. Na de pauze is het forum onder leiding van 
Elvire ten Berge-de Ridder bestaande uit Irma Verdonck, Marleen Reukema, Corien van de 
Weg, huisarts, ingegaan op vragen van de aanwezigen. 
 
Erasmusspeld voor de voorzitter 
Marleen Reukema, voorzitter van de Stichting Kikkeropfleurdoos, heeft op 26 juni 2011 uit 
handen van Korrie Louwes, wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en 
Participatie voor de Gemeente Rotterdam de prestigieuze Erasmusspeld ontvangen. Deze 
wordt sinds 1979 uitgereikt aan personen die zich lange tijd op sociaal, cultureel, economisch 
of sportief gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving. 
Reukema ontvangt de gemeentelijke onderscheiding voor haar brede bijdrage aan het 
vrijwilligerswerk, waaronder haar activiteiten voor kankerpatiënten als bestuurslid van de 
Stichting Kikkeropfleurdoos. 
 

*** 
 
 

Fijne feestdagen 
 

Met deze Nieuwsbrief sluiten we het jaar 2011 af voor de Stichting Kikkeropfleurdoos. 
Wij bedanken u als ontvanger van de Nieuwsbrief en betrokkene bij onze stichting voor uw 

sympathie voor ons werk en voor uw inzet. 
Wij wensen u fijne feestdagen en veel vertrouwen, geluk en voorspoed in 2012 toe. 
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