Nieuwsbrief januari 2019
Donatie Dutch Flower Foundation
Dutch Flower Foundation (DFF) heeft het mooie bedrag van € 1.000,- gedoneerd waarmee ons
nieuwe project Kinderopfleurdoos verder uitgebouwd kan worden. DFF heeft als doel de
leefsituatie en het welzijn van hulpbehoevende mensen en in het bijzonder van kinderen te
bevorderen. De bedrijven die onder de Dutch Flower Group vallen geven middels de activiteiten van de
foundation inhoud aan hun verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij leven. Hiermee is ook de
link gelegd met de projecten van de Stichting Kikkeropfleurdoos, waaronder de Kinderopfleurdoos.
Firma Solits sponsor van de maand januari
De firma Solits in Wateringen heeft zijn diensten aangeboden om in voorkomende gevallen belangeloos pallets met
Kinderopfleurdozen te vervoeren vanuit Van Vliet Verpakkingen in Roosendaal naar het regionale depot van de Stichting
Kikkeropfleurdoos te Hoek van Holland. Van hieruit worden de Kinderopfleurdozen gedistribueerd naar de oncologie
jeugdafdelingen van de deelnemende ziekenhuizen die kankerpatiëntjes behandelen.
‘de bonte haas’ in actie!
Uit de opbrengst van de verkoop van karaffen Charity Water wordt gedurende de eerste 6 maanden van
2019 door Eetcafé de Bonte Haas (www.bontehaas.com) per karaf € 1,00 gedoneerd aan onze stichting.
In een door de Bonte Haas ontwikkelde leaflet wordt in de zaak uw aandacht voor de nieuwste activiteit
van onze stichting gevraagd, de Kinderopfleurdoos voor kinderen met kanker én hun ouders.
Kinderopfleurdoos uitgegroeid tot volwaardig product
In het voorgaande jaar is hard gewerkt aan de realisatie van de Kinderopfleurdoos. Uit positieve reacties
zowel van de kant van het ziekenhuispersoneel als van de patiëntjes en ouders mogen we als stichting
spreken van een geslaagde introductie. Graag gaan we de Kinderopfleurdoos in 2019 verder ontwikkelen
en verspreiden over meer ziekenhuizen en wij hopen dat dit via sponsoring van bedrijven en individuele
bijdragen mogelijk gemaakt wordt. Heeft u daarvoor suggesties dan horen we dat graag van u via
info@kikkeropfleurdoos.nl.
Workshop Kerststuk door Bloem en Plezier sfeervol en gezellig
Op 18 december jl. is evenals in voorgaande jaren door Stichting Kikkeropfleurdoos de
mogelijkheid geboden om in een gezellige sfeer en onder deskundige leiding een fraaie
kerstdecoratie te maken én tegelijkertijd daarbij onze activiteiten financieel te steunen.
De enthousiaste deelnemers gingen na een creatieve avond, waarbij hapjes en drankjes
werden geserveerd, tevreden huiswaarts met een mooi kerststuk. Bovendien droegen de
gasten meteen bij aan ons goede doel, want Janneke van Leeuwen van Bloem en Plezier
die de workshop organiseerde, schenkt de opbrengst van deze avond aan onze Stichting
Kikkeropfleurdoos.
Giften
• De medewerkers van de afdeling Bestuursondersteuning van Bureau voor de Algemene Bestuursdienst van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben ter nagedachtenis van een collega € 130,00
geschonken voor het project Kinderopfleurdoos.
• Velen, particulieren, bedrijven, diaconie en andere instellingen, hebben ons financieel gesteund.
Wij bedanken u voor uw sympathie voor onze stichting en voor uw steun en inzet in het afgelopen jaar.
U heeft een warm toegedragen aan de Kikkeropfleurdoos en aan onze nieuwe Kinderopfleurdoos.
Wij rekenen dit jaar graag weer op u!
Bestuur en vrijwilligers wensen u geluk en voorspoed in 2019 toe.
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