
                       
 
 

 
 

 

Nieuwsbrief november 2019  
 

Service Apotheek 
We zijn verheugd u te kunnen melden dat ook in 2020 de Kikkeropfleurdoos voor volwassenen weer 

wordt gedistribueerd via de 465 vestigingen van Service Apotheek, onderdeel van de Mosadex Groep. 
Dankzij de distributie via deze apotheken en de medewerking van alle betrokkenen blijft de 

Kikkeropfleurdoos ook volgend jaar weer in het hele land verkrijgbaar.   

 
Beursvloer De Delftse Uitdaging 

In het voorjaar sloot de Stichting Kikkeropfleurdoos tijdens de 
Beursvloer van de Stichting Delftse Uitdaging een aantal matches. 

Match 31 met de Rabobank Delft is inmiddels uitgevoerd, daarbij 

werd voor de Kinderopfleurdoos, die voor kankerpatiëntjes wordt 
gemaakt, speelgoed beschikbaar gesteld behandelen. 

 
Eetcafé ‘de bonte haas’ in actie! 

Sinds jaar en dag zet de directie van Eetcafé De Bonte Haas zich in voor goede doelen door uit de opbrengst 

van de verkoop van karaffen zogenoemd Charity Water per karaf € 1,00 te doneren. Dit jaar mochten we uit 
handen van Marleen van Nierop het prachtige bedrag van € 770,00 in ontvangst nemen. 

 
Beursvloer Westland 

Tijdens de beursvloer Westland werden matches gesloten met Michel Kort Fotografie,   
Solits, Van Dijk Flora, Kiwanis Westland, Lions Club Westland en Paul Sosef Stuc.  

In de komende maanden wordt gewerkt aan de uitvoering van deze matches. 

 
Voor kinderen is er de Kinderopfleurdoos – uitgifte via ziekenhuis   

Ook volgend jaar produceren we weer nieuwe dozen voor kankerpatiënten. Er is hard gewerkt aan de realisatie 
van de Kinderopfleurdoos, speciaal voor jonge kankerpatiëntjes. De Kinderopfleurdoos wordt alleen verstrekt 

in het ziekenhuis. Door de positieve reacties zowel van de kant van het behandelend team als van de patiëntjes 

en ouders gaan we graag door met het verspreiden van de Kinderopfleurdoos over meer ziekenhuizen.  
 

Fondsenwerving  
Ook in de afgelopen maanden hebben particulieren, bedrijven, fondsen en diaconie ons financieel gesteund. Toch blijft 

de fondsenwerving een voortdurende bron van aandacht. Uw hulp is daarbij zeer welkom. Heeft u ideeën of wilt in actie 
komen om ons doel te steunen, laat het ons weten via info@kikkeropfleurdoos.nl en wij nemen graag contact met u op. 

Rechtstreeks doneren kan via de doneerknop linksboven op de homepage van www.kikkeropfleurdoos.nl . 

 
Reünisten 

Reünisten van de Schiedamse scholengemeenschap Spieringshoek, 50 jaar na hun eindexamen bijeen, doneerden een 
bedrag van € 291,15 ten bate van de Kikkeropfleurdoos. Het was het batig saldo van hun feestelijke reünie op dinsdag 

4 juni 2019 precies 50 jaar later. 

In Utrecht was er eind augustus na 50 jaar een reünie van farmacie studenten die in 1969 met de studie begonnen zijn 
en uiteindelijk als apotheker door het leven zijn gegaan. Onder deze groep is informatie verspreid over de Stichting 

Kikkeropfleurdoos en als gevolg daarvan heeft een aantal aanwezigen een mooi bedrag overgemaakt aan de Stichting. 
  

Workshop Kerststuk op 19 december 2019   

Woont u in de regio Westland dan kunt u op donderdag 19 december onder deskundige 
leiding deze mooie kerstdecoratie maken én daarmee onze activiteiten financieel te steunen. 

Janneke van Leeuwen van Bloem en Plezier geeft de workshop en schenkt de opbrengst van 
deze avond aan onze Stichting Kikkeropfleurdoos. Deelname inclusief consumpties € 45,00. 

Meer informatie hierover staat op de website. Aanmelden voor deze avond workshop kan via 
info@kikkeropfleurdoos.nl onder vermelding als onderwerp: Kerstworkshop 2019.  

 

 
Bestuur en vrijwilligers wensen u gezegende kerstdagen en voorspoed in 2020 toe. 
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