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Nieuwe drukwerken 
Er is veel professionele aandacht besteed aan vernieuwing van onze drukwerken dat heeft geleid tot één 
algemene folder met aanvraagkaart, een nieuw jasje voor onze Tips van Lotgenoten met daarin de laatste 
aanbevelingen van gebruikers, en een kaartje met Tips voor artsenbezoek. Onze dank gaat daarbij uit naar 
vrijwilliger Sergio van Sichem van Triomf Zeefdrukkerij uit Vlaardingen.   
 

NRC Charity Awards 2015 
Stichting Kikkeropfleurdoos heeft in eigen beheer een advertentie ontwikkeld en ingestuurd voor de NRC 
Charity Awards 2015. De winnende advertenties krijgen gratis publiciteit in NRC Handelsblad, nrc-next of 
NRC Weekend. Van 28 juli tot en met 11 september kan door het publiek worden gestemd op 24 door de 
vakjury geselecteerde uitingen. 
 

EVA Westland 
Het Westlandse EVA netwerk voor vrouwelijke ondernemers organiseert 1 september 2015 in De Bongaard 
in De Lier voor haar leden een Spaanse avond met de Stichting Kikkeropfleurdoos als goed doel. 
 

Workshop Kerstdecoratie 
Op maandag 14 december en dinsdag 15 december 2015 worden in ‘s-Gravenzande Kerstworkshops 
gehouden voor het vervaardigen van tafeldecoraties om uw kersttafel te decoreren. Kosten € 45,00 
inclusief materialen en consumpties. De gehele opbrengst van die avond stelt onze gastvrouw mevrouw 
Gerrianne Boerman van Gerrianne Bloemsierkunst ter beschikking aan onze stichting. U kunt zich nu al 
rechtstreeks aanmelden voor deze kerstworkshop via gerrianne@caiway.net.  
 

NLdoet actie voor Communicatie in Service Apotheken 
Meer dan 20 vrijwilligers hebben op de NLdoet-dagen in ‘het 
Schip’ in Hoek van Holland flink de handen uit de mouwen 
gestoken om 450 informatiepakketten samen te stellen voor de 
Service Apotheken, de vaste distributeur van de 
Kikkeropfleurdoos ook voor patiënten die geen vaste klant zijn 
bij deze organisatie. Onderdeel van het materiaal is een 
promotiedoosje met informatiekaartjes om in de apotheek neer 
te zetten. Dit informatiekaartje verwijst naar de 
Kikkeropfleurdoos en de website voor meer informatie. Wij 
bedanken alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet en 
de apothekers en medewerkers van de Service Apotheken voor 
het plaatsen van de doosjes.   
 

Vernieuwde Kikkeropfleurdoos 
Steeds vaker wordt door mensen die de diagnose kanker kregen een Kikkeropfleurdoos aangevraagd. Dat 
betekent niet alleen een grote uitdaging voor onze stichting om de voorraad Kikkeropfleurdozen op peil te 
houden, maar  biedt ook de mogelijkheid de inhoud steeds aan te passen aan veranderende 
omstandigheden en kennis. De informatievoorziening aan kankerpatiënten heeft een enorme sprong 
voorwaarts gemaakt dankzij het toegenomen gebruik van internet en de ontwikkeling van specifieke 
applicaties voor kankerpatiënten tot op het niveau van een specifieke kankersoort of de behandelende 
specialist. Een ontwikkeling die door Stichting Kikkeropfleurdoos van harte wordt toegejuicht. 
 



Er blijft ruimte bestaan voor het invullen van onze doelstelling om hét steuntje in de rug te zijn voor 
kankerpatiënten en hun naasten met de specifieke informatie die wij bieden in onze Tips van Lotgenoten, 
in ons kaartje Tips voor artsbezoek en met andere praktische producten. Daarbij waarderen gebruikers de 
plezierig vormgegeven Kikkeropfleurdoos omdat die ook geschikt is om alle informatie rondom hun 
ziekteproces in te bewaren, zoals afsprakenkaarten, medicijnenbriefjes en wenskaarten.  
Een overzicht van de inhoud van de Kikkeropfleurdoos vindt u op onze website. 
De presentatie van de vernieuwde Kikkeropfleurdoos vindt in de loop van deze zomer plaats. 
 

En verder ….. 
 

 worden met statiegeldacties bij PLUS Danse en AH- 
vestigingen in Delft, Voorschoten, Berkel en Roderijs, 
’s-Gravenzande, Vlaardingen en AH-Helftheuvel in  
Den Bosch in deze maanden door klanten mooie 
sponsorbedragen bij elkaar gebracht en lopen er 
binnenkort nog acties in andere supermarkten; 
 

 is het secretariaat van Stichting Kikkeropfleurdoos met 
ingang van 1 januari 2015 overgenomen door Pea 
Boon, die wij als vrijwilliger tevens als Secretaris in het 
bestuur ontvangen; 
 

 zijn op 4 maart 2015 bij Fun en Fit in Heenweg onder 
begeleiding van studenten van Roc Mondriaan kikkers 
geknutseld van kinderen voor kinderen; 
 

 is vanuit ROC-scholen belangstelling voor onze stichting getoond, hetgeen gaat resulteren in het 
ontwikkelen van ondersteunend materiaal voor docenten en spreekbeurten van leerlingen; 
 

 bedanken wij de leden van onze Klankbordgroep Kikkeropfleurdoos, 
     die is samengesteld uit medische en ervaringsdeskundigen,  

voor hun bevindingen en waardevolle adviezen, die wij hebben  
meegenomen in de vernieuwde versie van de Kikkeropfleurdoos; 
 

 feliciteren wij onze vrijwilliger en bestuurslid mevrouw 
          Elvire ten Berge-de Ridder met de Koninklijke onderscheiding die zij  
          heeft mogen ontvangen uit handen van de Rotterdamse burgemeester  
          Aboutaleb voor haar inzet al tientallen jaren voor kerk en samenleving;  

 

 hebben wij voor alle attenties die in de nieuwe 
Kikkeropfleurdoos uitgave komen sponsors gevonden die 
belangeloos hun producten ter beschikking willen stellen, 
meer daarover leest u in onze volgende nieuwsbrief;   
 

 verheugen we ons over de toenemende bereidheid om ons 
initiatief te sponsoren, zowel door het bedrijfsleven als door 
particuliere initiatieven, zoals de zussen en schoonzussen 
van mevrouw Cock Groenewegen uit Naaldwijk dit een mooi 
bedrag bij elkaar fietsten tijdens hun jaarlijks familie 
uitstapje. 
 
 
 

Hartelijk dank! 
 

Als ontvanger van de Nieuwsbrief bedanken wij u voor uw sympathie voor onze stichting en voor uw inzet. 
Wij wensen iedereen graag een mooie voortzetting van de zomer toe. 
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