Bij het horen van de diagnose kanker staat de wereld
van kinderen en hun verzorgers op zijn kop. Wij helpen
jeugdige patiënten en hun naasten daarom graag met
praktische informatie en met de Kikkeropﬂeurdoos.
Deze doos bevat naast leuke speeltjes voor de
kinderen ook handige tips voor de verzorgers.
Patiënten ervaren dit als een gul én waardevol gebaar.
Een onmisbaar steuntje in de rug. Precies op het juiste
moment.

“Als je de diagnose kanker te horen krijgt, verandert je
leven. Dat weet ik uit ervaring maar al te goed. Voor
kinderen en hun naasten geldt dit nog eens extra. Des
te belangrijker dat je probeert
daarmee om te gaan. Je
voelt je vooral in het begin zó
onzeker en machteloos. In
één klap lijkt het vertrouwen
in de toekomst weg. Je
zoekt dan steun bij familie,
vrienden of buren. Zij geven
je het gevoel er niet alleen
voor te staan.”
Marleen Reukema
Voorzitter Stichting Kikkeropﬂeurdoos
De Stichting Kikkeropﬂeurdoos staat kinderen en
hun naasten bij met aandacht, medeleven, enkele
speeltjes, attenties en informatie die vooral van
nut is kort na de diagnose en vóór de start van de
behandelingen. Dit alles is bedoeld als aanvulling op
de medische behandeling en informatie.
Op onze website www.kikkeropﬂeurdoos.nl staan
daarbij onze Tips van Lotgenoten met veel
nuttige links. Dit is een actueel door de stichting
samengesteld overzicht met ervaringen en adviezen
van medepatiënten. Er is een versie voor volwassenen
en een versie voor kinderen.

Waar krijg je de Kikkeropﬂeurdoos?
De Kikkeropﬂeurdoos wordt uitgereikt via het
ziekenhuis waar de kinderen in behandeling zijn. Dit is
op dit moment al in verschillende ziekenhuizen in het
land mogelijk. Het aantal ziekenhuizen dat graag met
de Kikkeropﬂeurdoos werkt, breidt zich uit.

De Kikkeropﬂeurdoos is gratis
Wie betaalt?
Voor de gratis verstrekking van
de Kikkeropﬂeurdoos en het
up-to-date houden van onze
website zijn wij afhankelijk van
sponsoren, giften en acties
van derden. Wij spannen ons
voortdurend in om aan de
vraag te voldoen.
Ziet u mogelijkheden om ons daarbij te helpen, dan
horen we dat natuurlijk graag. U kunt direct een
bedrag doneren via de donatieknop op onze website
www.kikkeropﬂeurdoos.nl. Wilt u een sponsoractie
organiseren? Neem dan even contact met ons op!
Afgewogen samenstelling
De inhoud is onderwerp van gesprek in onze
Klankbordgroep die bekijkt of
en hoe de samenstelling kan
worden verbeterd. In deze
groep zitten professionals
en andere deskundigen
zoals een apotheker,
oncologieverpleegkundige,
pedagoog, kankerpatiënt en
diëtiste.

“De juiste hulp op het juiste moment”
Prof. Dr. Irma Verdonck-de Leeuw
Hoogleraar Psychosociale
Oncologie VU en VUmc, lid
Comité van Aanbeveling

Particulier initiatief
In het hele land zetten enthousiaste vrijwilligers zich
in voor de fondsenwerving. Vaak zijn dat vrienden of
familieleden van patiënten die op deze manier iets
terug willen doen voor mensen die hetzelfde lot treft
als hun dierbaren.
Vele vrijwilligers
Het bestuur van de Stichting Kikkeropﬂeurdoos
bestaat uit vrijwilligers met een professionele
achtergrond die zijn begaan met het lot van mensen
met kanker. Zij kennen uit eigen ervaring, in hun
werk of persoonlijk als patiënt, als familielid, als
vriend of als vriendin de crisis die de diagnose
kanker met zich meebrengt. Het bestuur wordt
bijgestaan door een kerngroep van vrijwilligers
voor de dagelijkse gang van zaken rond marketing,
fondsenwerving, productie, secretariaat en website.

De Kikkeropﬂeurdoos voor kinderen wordt door
alle jeugdige patiënten en hun verzorgers zeer
gewaardeerd. Als een aangename verrassing
op een moeilijk moment. En ook als een warm
invoelend gebaar.
Jaarlijks worden in Nederland honderden kinderen
met de ziekte kanker geconfronteerd. Lang niet
alle kinderen zijn in staat om alles wat er dan op
hen af komt direct te bevatten. Ook hun verzorgers
hebben dan de handen vol. Alle betrokkenen hebben
veel tegelijk te verwerken. Ook daarom dit initiatief,
dat uitsluitend door deskundige vrijwilligers wordt
gerealiseerd met alleen het welzijn van de jonge
patiënt voor ogen.

Wij dienen geen enkel commercieel doel, hebben
geen leasecontracten, salaris- of huisvestingskosten
en zijn vanwege de status van Algemeen Nut
Beogende Instelling geen belasting verschuldigd over
onze inkomsten. Donaties aan ons komen dus direct
ten goede aan de dozen waarvoor ze bestemd zijn en
zijn bovendien ﬁscaal aftrekbaar.
Wij merken dat de Kikkeropﬂeurdoos overal met open
armen wordt ontvangen. En bij menigeen een glimlach
op het gezicht tovert. En in elk geval helpen ze de
ziekte in het dagelijks leven bespreekbaar te maken
waardoor behalve de patiënt ook familie en vrienden
iets aan dit initiatief hebben.
Onze Kikkeropﬂeurdoos wordt kosteloos aangeboden
via de jeugd-oncologieverpleegkundige in het
ziekenhuis waar de kinderen behandeld worden.
Ze zijn bedoeld voor patiëntjes die recent te horen
hebben gekregen dat zij kanker hebben.

“Voelt u sympathie voor wat wij doen?”

Marga de Goeij-van der Klugt
Ambassadeur
Initiatief vanuit bedrijfsleven
Voor bedrijven zijn er extra mogelijkheden, zoals
bijdragen in de vorm van informatie, producten of
productmonsters die worden opgenomen in de
Kikkeropﬂeurdoos. Een andere mogelijkheid is het
sponsoren van een speciale attentie. Alle bijdragen
worden zorgvuldig getoetst op het belang van de
patiënt.
ANBI
De stichting is aangemerkt als ANBIinstelling. Giften zijn aftrekbaar. Bijdragen
komen helemaal ten goede aan ons
doel: de Kikkeropﬂeurdoos gratis
beschikbaar stellen aan jeugdige kankerpatiënten.
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Uw steun is van harte welkom!

