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Voor kinderen is er de Kikkopfleurdoos – Uitgifte via ziekenhuis   
Ook volgend jaar produceren we weer nieuwe dozen voor kankerpatiënten. Er is hard gewerkt aan de 

vernieuwde editie van de Kikkeropfleurdoos speciaal voor jonge kankerpatiëntjes. De Kikkeropfleurdoos 

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 Kikkeropfleurdoos 

over meer ziekenhuizen.  
 

Bestuur met vrijwilligers in actie bij producent Kikkopfleurdoos     
Begin augustus zijn weer dozen ingepakt voorzien van de laatste editie drukwerken en geseald. 

Dank aan onze partners voor het drukwerk, de medewerking bij de productie, onze vrijwilligers voor 

hun inzet bij het inpakken en aan de donateurs die hun bijdragen, financieel of in natura, hebben 
geleverd aan de inhoud. 
 

NL DOET-actie Kikkeropfleurdoos  

Vrijwilligers van de Stichting Kikkeropfleurdoos hebben zich in het voorjaar na hun herhaal-vaccinatie in het kader van 
NL-Doet 2022 kunnen inzetten voor enkele lokale acties. We hopen volgend jaar weer zónder beperkingen voor NL-Doet 

in actie te kunnen komen. 
  

Workshop Kerststuk 16 december – sponsoractie van Bloem en Plezier 

Woont u in de regio Westland dan kunt u op vrijdagavond 16 december 2022 
onder deskundige leiding deze mooie kerstdecoratie (ook in andere kleuren) 

maken én daarmee onze activiteiten financieel steunen. Janneke van Leeuwen 
van Bloem en Plezier geeft de workshop in Hoek van Holland en schenkt de 

opbrengst van deze avond aan onze Stichting Kikkeropfleurdoos. Deelname 

inclusief koffie, thee, kost € 45,00. Aanmelden voor deze avond workshop kan 
via info@kikkeropfleurdoos.nl onder vermelding: Kerstworkshop 2022.  

Liever thuis aan de slag? Kunt u er niet bij zijn, dan is het ook mogelijk voor 
bewoners in dezelfde regio om een doe-het-zelf-pakket voor thuis aan te vragen 

of cadeau te doen. 

 
Fondsenwerving – Helpt u mee? 

Ook in de afgelopen maanden hebben particulieren, bedrijven, fondsen en diaconie ons financieel gesteund. Fondsen-
werving blijft een voortdurende bron van aandacht. Uw hulp is daarbij zeer welkom. Heeft u ideeën of wilt u 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 QR-code onderaan deze nieuwsbrief en via de doneerknop linksboven op de homepage 

van onze website www.kikkeropfleurdoos.nl. 

Dit jaar werden onder andere donaties ontvangen van bedrijven, diaconie instellingen en particulieren, waaronder 
Supermarktklanten via statiegeld-acties. Wellicht ook een idee voor u om bij uw vaste supermarkt te vragen naar de 

mogelijkheid van een Statiegeldactie voor Kikkeropfleurdoos? We leveren graag informatie en promotiemateriaal daarvoor 
aan bij uw eigen supermarkt. 
 

Opmerkelijk 

- Interviews dit jaar gegeven, onder andere bij Zorgradio RaZo Delft.  

- Donaties van diverse Fondsen, van AH Delft, van Recycling ‘s-Gravenzande.  
- Uit ‘het veld’ ontvangen positieve reacties van verstrekkende ziekenhuizen en ontvangers van Kikkeropfleurdoos, zoals:  

   
“Ik hoorde net dat een meisje steevast met haar kikkerknuffel uit de Kikkeropfleurdoos naar de afdeling 

 komt. ‘t Blijft een groot succes om bij een kennismakingsgesprek de dozen uit te delen, zelfs voor de   

 tieners.” 
 

 
             Bestuur en vrijwilligers wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2023 toe. 
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