
 

 

    
  
 

 
Nieuwsbrief september 2018 
 
                       
Kinderopfleurdoos uit de startblokken! – Stichting Kikkeropfleurdoos 10 jaar 
Met de uitgave van een Kinderopfleurdoos voor jonge kankerpatiënten markeert Stichting Kikkeropfleurdoos haar 

10-jarig bestaan. Een decennium waarin we steeds meer aandacht zagen ontstaan voor het welzijn en welbevinden 
van de kankerpatiënten en waarin onze stichting ook een rol heeft gespeeld.  

De pilot naar de waardering voor een speciale Kinderopfleurdoos is succesvol verlopen. Niet alleen was het team van 
oncologie-/kinderarts, kinderoncologie verpleegkundigen, pedagogisch medewerker en bezigheidstherapeut in de 

deelnemende ziekenhuizen zeer positief over ons initiatief, ook bleken de ouders/verzorgers en vooral de jonge 
kankerpatiëntjes zelf enthousiast over de Kinderopfleurdoos. De kinderen uiteraard over de inhoud met allerlei speelse 

attributen met daarin de Kikkerknuffel als favoriet en de ouders/verzorgers tevens over de aangeboden informatie. 

 
Eerste oplage van de band gerold 

Om de Kinderopfleurdoos nog beter af te stemmen op de wensen, ideeën en 
adviezen van de patiëntjes en hun ouders/verzorgers zijn we na de pilot meteen 

aan de slag gegaan. Met trots kunnen we nu melden dat inmiddels - dankzij 

donaties van onder meer het Papefonds Den Haag, Kringloopwinkel Habbekrats 
uit de Lier, Kringloopwinkel De Recycling uit ’s-Gravenzande en de Diaconie in    

’s-Gravenzande - de eerste oplage voor de komende maanden is gerealiseerd. 
Onze vrijwilligers hebben ook een belangrijk steentje bijgedragen door de dozen 

bij Van Vliet Verpakkingen in Roosendaal, zelf te vullen. Een hartelijk woord van 

dank aan alle vrijwilligers is hier dan ook zeker op zijn plaats. 
 

Sponsors nodig voor vervolg 
Voor de verdere ontwikkeling en productie van de Kikkeropfleurdoos en de 

Kinderopfleurdoos blijven we afhankelijk van sponsors, giften en acties van 
derden. Het is altijd weer spannend of onze inkomsten voldoende zijn om aan de 

vraag te voldoen. Als u mogelijkheden ziet om ons daarbij te ondersteunen horen 

we dat heel graag. De volgende editie moet begin 2019 al geproduceerd worden. 
  

Met dank aan 
Onze vaste partners bij ons initiatief voor de Kinderopfleurdoos zijn we wederom dankbaar voor hun inzet: 

- Van Vliet Verpakkingen B.V. te Roosendaal voor assistentie, productie, opslag en verzending vanaf de eerste dag. 

- Veenman+ uit Rotterdam voor alle drukwerken en het kosteloos drukken van de liefdevolle kaarten met prachtige 
kindergedichtjes van Hanneke Middelburg. 

- Firma Solits in Wateringen voor het vervoeren van de eerste lading pallets Kinderopfleurdozen vanuit Roosendaal. 
- Studio Vellekoop voor de foto’s van de Kinderopfleurdoos. 

 
  

 



 

 

 

Stichting Kikkeropfleurdoos  10 jaar 
 

Geboren uit particulier initiatief beleeft Stichting Kikkeropfleurdoos dit jaar haar 10 jarig bestaan. 
Zoals eerder aangestipt markeren we dat door de online presentatie van de Kinderopfleurdoos, 

die inmiddels zijn weg vindt naar de ziekenhuizen waar kinderen behandeld worden.  

 
Het bestuur bedankt haar partners, het team van vrijwilligers en iedereen, die zich op welke 

manier dan ook met ons belangeloos heeft ingezet om in deze periode jaarlijks ons doel te 
realiseren, voor hun bijdragen en enthousiasme. In het bijzonder willen we hier noemen alle 

medewerkers van de ongeveer 450 Service Apotheken in het hele land die steeds een 
belangrijke schakel zijn in de distributie en discrete verstrekking aan de kankerpatiënten. 
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