Nieuwsbrief januari 2018
Internationale Kankerdag 4 februari
Organisaties die zich bezighouden met preventie, diagnostiek, behandeling en psychosociale zorg richten zich op
Wereldkankerdag op het vergroten van de bewustwording rondom kanker om zo te stimuleren dat mensen met kanker
en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden. Het thema dit jaar is
‘Kanker zet je wereld op z’n kop. Wat heb jij nodig?’ om (beter) om te gaan met alle gevoelens,
gedachten en vragen? Laat van je horen via sociale media of stel al je vragen aan het expertteam
op 4 februari of bezoek een van de evenementen die rondom Wereldkankerdag worden
georganiseerd. Kijk voor een overzicht op de website www.wereldkankerdag.nl.
Ontwikkeling Kinderopfleurdoos
Vragen vanuit de gebruikersgroep en van (jeugd-)oncologieverpleegkundigen zijn voor de Stichting Kikkeropfleurdoos
aanleiding om in de achterliggende maanden via een pilot te onderzoeken of een speciale Kinderopfleurdoos op prijs
wordt gesteld door de groep jonge kankerpatiënten en hun ouders/verzorgers. Bij een positieve uitkomst van de pilot
die met betrokkenen van diverse ziekenhuizen is opgezet, wordt de Kinderopfleurdoos in mei 2018 geïntroduceerd.
Vriend van Kikkeropfleurdoos
Op onze website is via een button de mogelijkheid ingericht om vriend te worden van Stichting Kikkeropfleurdoos. Via
de button kan een formulier voor een jaarlijkse donatie worden ingevuld.
Matches op door Vitis Welzijn georganiseerde Beursvoer Westland 2017
 Hamiplant B.V. stelt aan alle vrijwilligers van Stichting Kikkeropfleurdoos en Inloophuis Carma een attentie
beschikbaar.
 Speax uit Naaldwijk biedt ondersteuning bij communicatie en PR bij de introductie van de Kinderopfleurdoos.
 Sesam academie gaat advies uitbrengen voor promotie en fondswerving de Kinderopfleurdoos.
 Solits Designer Producten in Wateringen gaat zich via een sponsoractie inzetten voor Stichting Kikkeropfleurdoos.
Hamiplant bedankt vrijwilligers
In het kader van de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december ontvingen alle
vrijwilligers van Stichting Kikkeropfleurdoos en van Inloophuis Carma een
mooie plant van Hamiplant B.V uit Honselersdijk. De planten spreken dank uit
voor de inzet van de ruim 40 vrijwilligers die in beide organisaties het hele jaar
belangeloos
actief
zijn
voor
mensen met kanker en hun
naasten. Een zeer gewaardeerde
geste van de directie van
Hamiplant!
Kerstworkshops Bloem & Plezier
In een gezellige sfeer heeft de Workshop Kerststuk maken in december op
twee locaties het mooie sponsorbedrag van € 1.250,- opgebracht.
Dit dankzij de belangeloze inzet van en onder deskundige leiding van
Janneke van Leeuwen van Bloem en Plezier, die daarvoor ook twee
collega’s, ook vrijwilligers, heeft meegenomen.
En verder …
o bracht de wijnproeverij bij Vini Sardi in Den haag voor relaties van Elektravon, mede dankzij ondersteuning van
Poleij Keurslager, Catering en Partyservice ruim € 850,- op;
o heeft de redactie van magazine Westland in Business belangeloos aandacht besteed aan onze stichting;
o is jaaractie ‘Yoga op basis van donatie’ van Marjolijne Holwerda afgerond met een opbrengst van ruim € 454,00.
o organiseren Inloophuis Carma en Stichting Kikkeropfleurdoos samen op Wereldkankerdag zondag 4 februari van
14.00 u. tot 16.00 u. met medewerking van Wim Hamer van vof Bahamas een muziekcafé in Inloophuis Carma,
Dijkweg 21, 2671 GA Naaldwijk waar lotgenoten en naasten elkaar in ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.
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