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Kikkeropfleurdoos voortaan alléén naar kinderen 

Vanaf januari 2021 gaat de Kikkeropfleurdoos met informatie en attenties alleen nog naar kinderen. Dat heeft het 
bestuur van Stichting Kikkeropfleurdoos besloten. Na in twaalfenhalf jaar vele duizenden dozen aan volwassen patiënten 

te hebben verstrekt, een opmerkelijk besluit. “Maar het is weloverwogen. Met het naderen van het koperen jubileum 

van de stichting vonden we dat de tijd rijp was voor een heroriëntatie van onze activiteiten, die er altijd op gericht zijn 
geweest onszelf uiteindelijk overbodig te maken,” verklaart voorzitter Marleen Reukema van de stichting. “Anno 2020 is 

kanker voor het overgrote deel van de patiënten geen dodelijke ziekte meer, goed behandelbaar en inmiddels in brede 
kring bespreekbaar. De ‘nieuwe’ patiënt is mondiger, online handiger en heeft daardoor ruimschoots de gelegenheid om 

via apps en het internet alle op de ziekte afgestemde informatie te vinden. Daarmee verliest de doos als bron van 

informatie, gespreksopener en gebaar van medeleven een deel van zijn bedoeling. Eigenlijk een positieve ontwikkeling.” 
 

Stichting Kikkeropfleurdoos is de organisatie van Service Apotheek BV, die de doos voor volwassenen meer 
dan tien jaar heeft gedistribueerd via de meer dan 475 vestigingen, zeer erkentelijk voor hun aandeel in het 

slagen van onze missie: een steuntje in de rug zijn voor kwetsbare mensen recent 

geconfronteerd met de diagnose kanker en het bespreekbaar maken van de ziekte.  
 

De in 2018 geïntroduceerde doos voor kinderen blijft; deze doos wordt zowel door de betrokken 
patiëntjes als verpleegkundigen zeer gewaardeerd. De distributie ervan loopt via de ziekenhuizen. 

De naam Kinderopfleurdoos verdwijnt en de naam Kikkeropfleurdoos wordt vanaf 2021 exclusief 
verbonden aan de doos voor kinderen. De stichting richt vanaf 2021 haar aandacht vooral op 

promotie en distributie van de Kikkeropfleurdoos voor kinderen en fondsenwerving hiervoor. Met 

de Tips van Lotgenoten blijf de stichting zich overigens nog wel via de website op een brede, ook 
volwassen, doelgroep richten. 

 
Nieuwe ambassadeur van de Kikkeropfleurdoos 

Marga de Goeij-van der Klugt is sinds dit jaar ambassadeur van de Kikkeropfleurdoos. Marga zet zich in 

die rol in om de Kikkeropfleurdoos onder de aandacht te brengen, in het bijzonder van relaties en 
bedrijven die ons mede kunnen ondersteunen. CDA-politica Marga de Goeij was tot en met 2018 

wethouder van de gemeente Westland. In haar portefeuille was zij onder meer verantwoordelijk voor 
de zorg. Op dit moment is zij onder meer ook actief als bestuurslid bij de stichting Service 

appartementen Het Oude Land in ’s-Gravenzande. 
 

Fondsenwerving  

Wij bedanken onze sponsors voor hun bijdragen in dit jaar waardoor we toch in staat waren te voldoen aan de vraag 
naar Kikkeropfleurdozen. Zoals vele goede doelen heeft ook onze stichting minder financiële steun ontvangen in dit 

Covid-19 jaar dan in andere jaren. Vooral omdat fondsenwervende acties en activiteiten via het Oranje Fonds of 
Beursvloer en jaarllijkse kerstacties als Workshops met Bloem en Plezier moesten worden afgelast. Dankzij eerdere 

afgesproken statiegeldacties met diverse supermarkten en winkels ontvangt onze stichting dit jaar toch ook sponsoring 

van winkelende particulieren. We hopen op vootzetting van de statiegeldacties in 2021. Statiegeld op plastic flessen 
helpt het milieu, omdat er langs die weg minder plastic ondoordacht eindigt als zwerfafval. Een statiegeldactie voor ons 

kan bovendien ervoor zorgen dat meer Kikkeropfleurdozen naar kinderen kunnen gaan die de diagnose kanker krijgen. 
Via onze website houden wij u op de hoogte waar Stichting Kikkeropfleurdoos een statiegeldactie voert. U kunt ook zelf 

een extra duit in het zakje doen als u ons de naam van de bedrijfsleider van een supermarkt kunt doorgeven als u denkt 

dat deze manager misschien iets voelt voor een statiegeldactie ten bate van de Kikkeropfleurdoos.  

 
Bestuur en vrijwilligers wensen u gezegende kerstdagen en voorspoedig en hoopvol 2021 toe. 
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