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Jaarverslag	  2013	  
	  
Voorwoord	  
	  
2013	  was	  ons	  eerste	  jubileum	  jaar	  en	  dat	  hebben	  we	  in	  maart	  gevierd	  met	  een	  speciaal	  
jubileum	  Magazine	  waarin	  we	  terug	  blikken	  op	  5	  bijzondere	  jaren	  en	  een	  overzicht	  geven	  
van	  de	  huidige	  stand	  van	  zaken.	  	  
	  
We	  hebben	  een	  bijzonder	  mooi	  bedrag	  mogen	  binnenhalen	  met	  ons	  Nije	  Diner	  waarmee	  we	  
meteen	  ook	  het	  leeuwendeel	  van	  onze	  begroting	  hebben	  kunnen	  dekken.	  
Aan	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  werd	  het	  toch	  steeds	  lastiger	  om	  fondsen	  op	  te	  halen	  en	  de	  
recessie	  werd	  ook	  voor	  ons	  voelbaar.	  Enkele	  speciale	  activiteiten	  die	  we	  hadden	  willen	  
starten	  hebben	  we	  helaas	  moeten	  doorschuiven	  naar	  een	  volgend	  jaar.	  Gelukkig	  hebben	  we	  
dankzij	  een	  Ronde	  Tafel	  en	  een	  ingelaste	  Kerstfair	  in	  ons	  huis	  het	  wederom	  voor	  elkaar	  
gekregen	  om	  alle	  vaste	  kosten	  en	  bestaande	  activiteiten	  te	  kunnen	  financieren	  en	  kijken	  we	  
dankbaar	  terug	  op	  een	  mooi	  en	  zinvol	  jaar	  met	  een	  stijgend	  aantal	  bezoeken	  van	  17%.	  
	  
In	  2013	  hebben	  we	  een	  nieuwe	  	  voorzitter	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  gekregen.	  
Michael	  Sijbom,	  burgemeester	  van	  Losser,	  heeft	  het	  stokje	  overgenomen	  van	  Wolter	  
Lemtra.	  Vanwege	  zijn	  bijzondere	  inzet	  en	  betrokkenheid	  bij	  de	  Nije	  stichting	  is	  de	  heer	  
Lemstra	  benoemd	  tot	  ere-‐voorzitter.	  
	  
Ik	  kijk	  zeer	  dankbaar	  terug	  op	  2013,	  vooral	  vanwege	  de	  prachtige	  activiteiten	  die	  	  we	  voor	  
(ex)kankerpatiënten	  en	  hun	  naasten	  hebben	  kunnen	  realiseren	  met	  als	  hoogtepunt	  een	  
speciale	  retraite	  week	  in	  Italië.	  	  
We	  zijn	  ook	  bijzonder	  dankbaar	  met	  de	  steun	  die	  we	  van	  buitenaf	  hebben	  mogen	  
ontvangen.	  Niet	  alleen	  financieel	  maar	  ook	  in	  de	  vorm	  van	  enthousiaste	  ondernemers	  die	  
zich	  spontaan	  aanmeldden	  om	  samen	  met	  ons	  evenementen	  te	  organiseren	  om	  zowel	  geld	  
als	  bekendheid	  te	  genereren.	  Een	  van	  de	  initiatieven	  die	  hieruit	  is	  ontstaan	  is	  Nije	  Open,	  een	  
golfbenefiet.	  
	  
We	  zullen	  ook	  komend	  jaar	  weer	  vol	  goede	  moed	  gaan	  werken	  aan	  nog	  meer	  (herstellende)	  
activiteiten	  in	  Het	  Nije	  Huis	  en	  zullen	  er	  ook	  weer	  alles	  aan	  doen	  om	  de	  begroting	  te	  halen.	  
	  
Allen	  dank	  voor	  uw	  steun	  en	  vertrouwen	  en	  met	  gepaste	  trots	  laten	  we	  dan	  ook	  graag	  in	  dit	  
jaarverslag	  zien	  wat	  we	  allemaal	  hebben	  kunnen	  realiseren	  en	  geven.	  Naast	  een	  
jaaroverzicht	  geven	  we	  u	  af	  en	  toe	  een	  kijkje	  achter	  de	  schermen	  door	  middel	  van	  foto’s	  en	  
verhalen	  van	  huisgasten.	  Omdat	  zij	  het	  belangrijk	  vinden	  dat	  iedereen	  kan	  zien	  welk	  
prachtig	  werk	  hier	  verricht	  wordt	  hebben	  ze	  allen	  toestemming	  gegeven	  om	  het	  te	  delen,	  
hartverwarmend!	  
	  
Ik	  wens	  u	  veel	  leesplezier!	  
	  
Nije	  groet,	  
Debby	  Nijenhuis	  
Initiatiefneemster	  De	  Nije	  stichting	  
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2. Inleiding	  
	  
Ondanks de vele onderzoeken neemt het aantal gevallen van kanker steeds 
meer toe. Het gaat in Nederland de laatste jaren om zo'n 65.000 nieuwe 
kankerpatiënten per jaar, dus zo'n 0,4% van de bevolking. De laatste 
verwachtingen (KWF) zijn 85.000 in 2015. Voor Twente betekent dat circa 3500-
4000 nieuwe patiënten per jaar. 

Door de steeds vroegere diagnostisering en verbeterde medische behandelingen 
is de levensverwachting van kankerpatiënten toegenomen. De zogenaamde 
overlevingskans (dat wil zeggen: na 5 jaar nog in leven) bedraagt thans 60%. 
Daardoor groeit het aantal mensen dat kanker heeft of heeft gehad, en daarmee 
ook de behoefte aan informatie. 

Mensen met kanker voelen zich ziek en ondergaan vaak zware behandelingen, 
tevens worden ze geconfronteerd met een dreigend levenseinde. Door 
vermoeidheid kunnen ze sociaal geïsoleerd raken. Er ontstaat een levenscrisis, 
waarin in de eerste plaats het eigen leven opnieuw moet worden ingericht. Maar 
ook partners en familie ondervinden de gevolgen: ‘kanker heb je niet alleen’. 
Psychische ondersteuning en begeleiding zou vanzelfsprekend moeten zijn. 

Mensen met kanker die hulp zoeken (in de eerste plaats houvast) bij het 
verwerken van de gevolgen van hun ziekte en/of in de tweede plaats actief iets 
doen tegen hun ziekte. Contact met lotgenoten en gezamenlijk (ontspannende en 
inspannende) activiteiten ondernemen zijn wezenlijke behoeftes die mensen met 
kanker en hun naasten hebben. 

De reguliere gezondheidszorg is echter sterk fysiek gericht. Als de behandeling in 
het ziekenhuis is afgerond valt de intensieve zorg weg en daarmee eigenlijk de 
meeste hulp. Tijdens de klinische behandeling adviseren artsen en deskundigen 
bij het nemen van belangrijke beslissingen. Na thuiskomst blijkt het soms moeilijk 
het heft weer in eigen hand te nemen. Er bestaat dan behoefte aan hulp. De 
huisarts is natuurlijk beschikbaar, maar is beperkt in zijn tijd en is bovendien hier 
niet op gericht. Er is geen gespecialiseerde hulp. Het gevolg is, dat op dit 
moment onze maatschappij niet voorziet in de noodzakelijke hulp voor mensen 
met kanker en deze steeds groeiende groep eigenlijk aan hun lot over laat. 
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Om hen hierin tegemoet te komen is in Hengelo ‘De Nije Stichting’ voor 
kankerpatiënten én hun naasten opgericht. 

Naast alle externe ondersteunende en sportieve activiteiten is er sinds 2010 een 
vaste locatie: het Nije Huis. Het Nije Huis is op 25 september 2010 geopend aan 
de Beursstraat 9 in Hengelo en biedt het volgende: 

-ondersteuning van mensen die door kanker getroffen zijn (geweest) en hun 
naasten, door middel van lotgenotencontact, informatie, lezingen, (creatieve) 
workshops, trainingen, faciliteren van patiëntenverenigingen en vrije 
inloopmomenten. 

-behoefte gerichte ondersteuning op psycho-oncologisch vlak door professionals 
te faciliteren in het Nije huis 

-speciale evenementen ter bevordering van kwaliteit van leven: de Nije 
verwenmei, de Nije vitaalclub, Nije gezinsdag, Vrienden van de Nije live, Twente 
beweegt, Nije Open en het Nije Diner. Waarvan de laatste 2 evenementen 
voornamelijk fondsenwervend gericht zijn. 
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3. Organisatie 

In onze organisatie staan de gasten centraal , Het Nije Huis wordt gedragen door 
vrijwilligers, therapeuten, ambassadeurs en comité van aanbeveling en 
vervolgens door het bestuur en de Raad van Toezicht van de Nije Stichting. 
Zowel de Nije Stichting als het Nije Huis zijn vraag en behoefte gericht. 

De organisatie van het Nije Huis bestaat uit: 

Vrijwilligers:	  
11 vaste gastheren/vrouwen (vrijwilligers), 1 huismeester/gastheer (vrijwilliger), 1 
tuinvrouw (vrijwillig), 3 vaste vrijwilligers externe evenementen (alle jaarlijkse 
evenementen), 25 periodiek inzetbare vrijwilligers voor diverse activiteiten, 5 
vrijwilligers vanuit het zakenleven die ondersteunen bij Nije Open en 9 vrijwilligers 
voor organisatie/ondersteuning Nije Diner 

Directeur: 
Debby Nijenhuis (sinds oktober 2010 betaald) 

Coordinator:	  
Wendy Kuipers (sinds maart 2012 betaald) 
	  
Raad	  van	  Toezicht	  (onbezoldigd): 
Mr. Drs. Michael Sijbom - voorzitter    Burgemeester van Losser 
Mr. Robert F. Speijdel - secretaris Speijdel en Speijdel advocaten 
Drs. Ebo W.P. Roek RA - 
penningmeester 

Lid van de directie van de Jong & Laan accountants 

Inge Wessels-Bouwens Aandeelhouder Reggeborgh Groep 
Drs. Joke Dijkstra-Zaanen Psycholoog 
    
  
Ere voorzitter: 
Prof. Dr. Wolter Lemstra - Nederlands hoogleraar, voormalig burgemeester van 
Hengelo - was tot 2013 voorzitter van de Raad van Toezicht. 
Hij is nog steeds enorm begaan met de stichting en loopt regelmatig binnen. 
Vanwege zijn bijzondere betrokkenheid en inzet is hij benoemd tot ere-voorzitter. 
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Comité	  van	  Aanbeveling	  (onbezoldigd):	  
Annie Schreijer-Pierik - CDA 
Winald Gerritsen, Prof MD, PhD, –oncoloog Radboud UMC en prof Tumor 
Immunotherapie 
Yneke Vockink - Voedingadvies en coaching (o.a. Afvallers XXL) 
Hennie Ardesch - Directeur/eigenaar Keepersacademy Twente 
Hein Vergeer- Schaatser-coach 
Vivian Boelen- Presentatrice 

	  
	  
	  
Ambassadeurs	  (onbezoldigd): 
   Sander Boschker    -  Keeper FC Twente  

 Leonie ter Braak    -  Model/presentatrice/actrice 

  Sabine Uitslag    -  Politica  

   Bianca Leusink    -  Kunstenares 

  Kim Kotter     -  Model/presentatrice/actrice  

  Vrouwen van FC Twente  -  Voetbalteam  

  Dr. Frank van Berkum   -  Internist  

   

Raad	  van	  Advies	  (onbezoldigd): 
Bert Otten -voormalig wethouder Zorg , adviseur 

Peter Hendriks -voormalig penningmeester De Nije, directeur Gilde print  

Wim Fluks -voormalig secretaris gemeente Hengelo 
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De Nije Stichting en het Nije Huis worden gedragen door vrijwilligers. Vanaf 13-
03-2008 tot aan 1-10-2010 zijn er geen organisatiekosten gemaakt en zowel 
vrijwilligers als bestuur hebben alles belangeloos en kosteloos gedaan. Vanaf de 
komst van het Nije Huis in 2010 is er besloten door de Raad van Toezicht dat de 
functie van directeur betaald moet worden om de professionaliteit en de 
continuïteit van het Nije Huis te waarborgen. Maart 2012 is er, zoals gepland en 
tevens goedgekeurd door de RvT en directie, een coördinator aangesteld in de 
vorm van Wendy Kuipers. Het loon van de directeur en van de coördinator komen 
niet voort uit de giften die particulier geschonken zijn ten behoeve van de 
lotgenoten van de Nije Stichting maar uit een speciaal bestedingsfonds voor 
organisatie- en exploitatiekosten. Deze wordt gevuld door Noabers en uit de 
opbrengst van ons Nije Diner en uit de opbrengst van Twente Beweegt. Er is 
geen sprake van bonussen, er wordt geen pensioen opgebouwd en hoewel er 
volgens de VFI een hoger loon uitbetaald zou mogen worden, wordt daar van af 
gezien door de directeur evenals van een dertiende maand. 

Omdat naar verwachting het aantal mensen met kanker aanzienlijk zal stijgen 
zullen ook de kosten in de toekomst evenredig mee stijgen. Hoewel we altijd tijdig 
onze kosten aanpassen indien de begroting niet toereikend is, zijn er altijd ook 
vaste kosten die niet variabel zijn. Door te zorgen voor een continuiteitsfonds 
hopen we een buffer op te bouwen zodat we een jaar kunnen overbruggen als 
het een jaar wat minder is qua inkomsten. 

We zullen naar kansen en mogelijkheden blijven zoeken en ontwikkelen op dit 
moment een systeem waarbij we hopen op steun vanuit het MKB door hen actief 
te betrekken bij onze doelstelling. Daarmee verwachten we zowel financiële 
steun als verspreiding van onze naam. 

Voor 2013 hebben we gaandeweg de plannen wat moeten aanpassen vanwege 
gebrek aan financien en hebben we helaas een belangrijk project in de ijskast 
moeten plaatsen. Voor 2014 staat deze wel weer op de begroting en we hopen 
komend jaar dit prachtige project alsnog succesvol uit te voeren. 
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4. Evaluatie	  
	  
We hebben hard gewerkt om de speerpunten voor 2013 te behalen. 
 
Mede door het Nije magazine hebben we de drempel naar het Nije Huis kunnen 
verlagen. Door navraag bij lezingen aan de gasten en door te polsen bij 
verwijzers kwamen we erachter dat, vooral door gebrek aan bekendheid en ook 
het stigma dat we een huis zijn waar je alleen naar binnen gaat om over kanker 
te praten, er nog veel mensen zijn die de drempel (te) hoog vinden. Het 
magazine geeft goed weer dat we zoveel meer zijn dan een huis voor 
lotgenotencontact. Met het zoveel mogelijk verspreiden van het blad hebben we 
meer mensen over de drempel gekregen. Ook lezingen bij ziekenhuizen, 
patiëntenverenigingen en service clubs hebben daartoe bijgedragen. We hebben 
in 2013 een verhoging van bezoeken met 17,5%. 
 
Een ander speerpunt was het verruimen van de openingstijden en het aantrekken 
van therapeuten. In 2013 hebben we yoga bij kanker en massage bij kanker 
toegevoegd en in 2014 zullen er meer interne activiteiten aan toegevoegd 
worden.  
 
Het (bij)scholen van de vrijwilligers was een derde speerpunt. In het najaar van 
2013 hebben alle gastvrouwen en een gastheer de basistraining 
gastvrouw/gastheer, vanuit de landelijke overkoepeling van alle inloophuizen 
(IPSO), gevolgd. De training van 6 dagdelen is door iedereen succesvol, met 
certificaat , afgesloten.  
 
Het voortzetten van evenementen was een speerpunt waar we goed naar hebben 
gekeken. Inmiddels hebben we door ervaring ontdekt dat we spaarzaam om 
moeten gaan met de energie die we in een evenement steken. In het verleden 
heeft een evenement onze organisatie dusdanig opgeslokt dat de belasting van 
onze mensen niet in verhouding stond tot de opbrengst van het evenement. Met 
opbrengst bedoelen we niet alleen geld. Vaak gaat het bij onze evenementen ook 
om genereren van aandacht voor het huis of om lotgenoten een mooie dag te 
bezorgen. Omdat Twente Beweegt in de huidige vorm meer belasting dan 
verlichting brengt hebben we besloten om dit evenement eens goed te evalueren 
alvorens we ons storten op een nieuwe editie. Toch zullen we Twente Beweegt 
weer willen laten plaatsvinden op korte termijn juist omdat de letterlijke en de 
maatschappelijke beweging van dit evenement bijzonder goed passen bij onze 
doelstelling.  
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Bij de nieuwe evenementen hebben we een andere aanpak gekozen en vanaf de 
start samenwerking gezocht met andere partijen om zodoende de werklast 
binnen onze stichting te verlagen. Een groep enthousiaste ondernemers 
aangevuld met onze ambassadeur Sander Boschker heeft samen met Debby 
Nijenhuis op 22 mei de eerste Nije Open georganiseerd. Wegens groot succes 
zal dit een terugkomend event worden en staat het ook voor 2014 alweer op de 
agenda. 
 
Het Nije Huis is in 2013 vaker bezocht. Er is een kleine uitbreiding in de 
openingstijden en er bestaat sinds 2013 de mogelijkheid om buiten de reguliere 
tijden om, een éen op éen afspraak in te plannen. Vooral de persoonlijk 
bezoeken en de persoonlijke aandacht worden zeer gewaardeerd. 
 
 
Openingstijden van Het Nije Huis in 2013: 
 
Maandag:  9.30 uur tot 12.00 uur 13.30 uur tot 17.00 uur 

Dinsdag:   9.00 uur tot 17.00 uur (op afspraak) 

Woensdag:  9.30 uur tot 14.00 uur 

Donderdag:  9.30 uur tot 12.30 uur 13.30 uur tot 21.00 uur 
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Overzicht van 2013 voor en door het Nije Huis 
 
In het kader van volledige transparantie, maar ook omdat we samen erg trots zijn 
op het resultaat hebben we besloten een zo uitgebreid mogelijk verslag van 2013 
te tonen. Hierin vind u ook activiteiten die we naast de reguliere uren hebben 
uitgevoerd en een verslag van wat we dankbaar hebben mogen ontvangen van 
sponsoren en donateurs. 

 
 
 
Januari: 
 
Debby Nijenhuis is gevraagd voor in de jubileumeditie van de Margriet  
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Kunst tegen Kanker project: kunstenaars gaan stoeltjes uit het oude  
FC Twente Stadion beschilderen en deze worden geveild via de site en het Nije 
Diner. 

 
 
 
10 januari: Hilarische Nieuwjaarsbingo 
14 januari: Alvleeskliervereniging (patiëntenvereniging die we gratis faciliteren) 
 
3 dagdelen  yoga bij kanker 
2 dagdelen  massage bij kanker 
1 dagdeel  Qi behandelingen 
20 dagdelen  vrije inloop 
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Februari: 
 
4 februari: Wereldkankerdag/ spots op TV en rozendoorgeefactie 

 
8 februari: Bijeenkomst KWF    
 We proberen al enige tijd de banden met KWF aan te sterken en  

IPSO maakt zich hard om alle inloophuizen zichtbaar te krijgen 
binnen KWF. Om nader tot elkaar te komen worden er regelmatig 
bijeenkomsten georganiseerd en we hopen dat KWF in de toekomst meer 
acties zal ondersteunen. 

11 februari: Alvleeskliervereniging (patiëntenvereniging die we gratis faciliteren) 
 
3 dagdelen yoga bij kanker 
2 dagdelen massage bij kanker 
2 dagdelen Qi behandelingen 
1 dagdeel voetreflexzonetherapie behandelingen 
1 dagdeel spreekuur psychologe 
18 dagdelen vrije inloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We	  hebben	  rozen	  gekregen	  van	  KWF	  via	  
IPSO	  en	  die	  hebben	  we	  een	  week	  lang	  
uitgedeeld	  op	  markten,	  in	  ziekenhuizen	  en	  
in	  ons	  Nije	  Huis.	  Mensen	  konden	  ook	  een	  
roos	  aanvragen	  voor	  een	  ander	  of	  er	  een	  
op	  halen	  om	  door	  te	  geven.	  Een	  zeer	  
succesvolle	  actie	  in	  combinatie	  met	  de	  TV	  
spot	  en	  Wereldkankerdag.	  Wij	  hadden	  zelf	  
open	  huis	  met	  Wereldkankerdag.	  Mensen	  
konden	  vrij	  binnenlopen	  en	  verschillende	  
activiteiten	  meedoen	  of	  bekijken.	  
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Maart 
 
4 maart: Borstkankergroep 
5 maart: Praatje gehouden tijdens thema avond verpleegkundigen MST 
11 maart: Alvleeskliervereniging 
12 maart: Stichting Klankbord (patiëntenvereniging voor kanker in keel- en 

halsgebied) 
13 maart: 5 jarig bestaan De Nije Stichting 

In het Nije Huis was het groot feest. Gasten en vrijwilligers kwamen voor 
een kopje koffie en een taartje en Debby werd verrast met 2 mooie 
fotoboeken over 5 jaar Nije Stichting.   

 
 
13 maart: Eerste editie “Het Nije Magazine” 

Ons 5 jarig bestaan was een mooie aangelegenheid om met een magazine 
een terug blik te geven op de vijf mooie jaren en om een goed beeld te 
geven waar het Nije Huis nu staat. Het magazine is verkrijgbaar in het Nije 
Huis en wordt ook verspreidt in ziekenhuizen, op fairs en tijdens onze eigen 
evenementen.  
Er is ook een digitale versie van het magazine. 

Klik Hier om deze te bekijken 
14 maart: Praatje gehouden tijdens thema avond  
 verpleegkundigen MST 
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15 maart: Slingerbeurs 
26 maart: Het Nije Diner 
28 maart: 2x Workshop Paastaart 
28 maart: De Nije Live 
4 dagdelen yoga bij kanker 
2 dagdelen Qi behandelingen 
2 dagdelen massage bij kanker 
1 dagdeel voetreflexzonetherapie behandelingen 
3 dagdelen spreekuur psychologe 
20 dagdelen vrije inloop 
April 
 
8 april: Borstkankergroep 
8 april: Workshop geboorte mandala tekenen 
10 april: Praatje gehouden tijdens workshop 

 keel/slokdarmkanker MST (patiënten en partners) 
11 april: Workshop geboorte mandala tekenen 
15 april: Alvleeskliervereniging 
25 april: Vanwege een bommelding moest de “Oranje boven”  
 bingo worden verschoven naar donderdag 2 mei 
 
4 dagdelen yoga bij kanker 
2 dagdelen Qi behandelingen 
2 dagdelen massage bij kanker 
2 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
3 dagdelen spreekuur psychologe 
17 dagdelen vrije inloop  
 
Mei: 
 
2 mei: Hilarische “Oranje boven" Bingo       
6 mei: Borstkankergroep 
13 mei: Alvleeskliervereniging 
13 mei: Bijeenkomst Palliatieve Zorg 
22 mei: Eerste editie Nije Open 
28 mei: Stichting Klankbord 
3 dagdelen Yoga bij kanker 
1 dagdelen massage bij kanker 
3 dagdelen Qi behandelingen 
2 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
1 dagdelen spreekuur psychologe 
18 dagdelen vrije inloop 
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De Nije Open op 22 mei was een groot succes. 
De eerste editie vond plaats in Ahaus op de golfbaan. 
Organisatieteam bestond in 2013 uit: 
Thomas Goorhuis (catering Merlijn) 
Martijn Guillot (Hardt) 
Jeroen Wevers (Graphic Improvements) 
Joost Hage (Golfprofessional) 
Sander Boschker (Keeper Fc Twente en 
ambassadeur vd Nije stichting) 
Debby Nijenhuis (initiatiefneemster de Nije stichting) 

 
 
Juni: 
 
2 juni: Ladies Ride Raalte 

Elk jaar doen er een aantal dames mee aan de Leontien Ladies Ride. 
Dit jaar werd deze voor de tweede keer gehouden in Raalte en dankzij hulp 
van de Slingerbeurs en Louis van de Tactory werden de fietsen er keurig 
naar toe gebracht en konden de dames mee doen aan de gezelligste 
fietstocht van Nederland!   

3 juni: Borstkankergroep 
10 juni: Alvleeskliervereniging 
21-30 juni: Retraite week Italië 
 
4 dagdelen yoga bij kanker 
0 dagdelen massage bij kanker (ivm 
vakantie masseuse) 
2 dagdelen Qi behandelingen 
2 dagdelen voetreflexzonetherapie 
behandelingen 
20 dagdelen vrije inloop 
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De retraite week in Italië was een van de hoogtepunten. 
We vertrokken in een bus richting de Piemonte en hadden onderweg een 
overnachting in Weil am Rein. Een prachtig fotoboek ligt bij ons op de leestafel 
en is voor iedereen in te zien. Doelstelling was om huisgasten mee te nemen die 
op dit moment in behandeling zijn of er net uit zijn maar nog niet genoeg 
handvatten hebben om het leven weer op te pakken. Er is bijzonder hard gewerkt 
door de groep met Ine van der Wal ( hypnotherapeut) en Heby Telkamp 
(Reflextherapeut) vanuit de Nije stichting. Stichting Casa Ochetto had zelf ook 
mooie (verdiepende) activiteiten en verzorgde elke dag heerlijke maaltijden. 
De evaluatie nadien, met de gasten en therapeuten, bracht duidelijk naar voren 
dat deze week een geweldige aanvulling is op ons bestaande programma en dat 
zowel de locatie als de lengte van de retraite een bijzonder grote toegevoegde 
waarde hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paar foto’s uit het fotoboek: 
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Juli: 
 
De maanden juli en augustus hebben we met een aangepast rooster gewerkt 
vanwege de vakantie. Niet alleen vanwege de vakanties van de vrijwilligers maar 
ook omdat uit voorgaande jaren, door middel van de tellingen die we doen, al 
snel bleek dat er ook minder ingelopen wordt. Omdat we het toch heel belangrijk 
vinden om wel bereikbaar te zijn, hebben we er voor gekozen een aantal 
dagdelen wel open te zijn en ook op afspraak bereikbaar te blijven. 
 
1 juli: Borstkankergroep 
8 juli: Alvleeskliervereniging 
 
1 dagdeel yoga bij kanker 
1 dagdeel massage bij kanker 
2 dagdelen Qi behandelingen 
0 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen (ivm vakantie) 
17 dagdelen vrije inloop 
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Augustus: 
 
26 augustus: Start Nije Salon (mogelijkheid tot ontspannende massage of  
 gezichtsbehandeling) 
29 augustus: Lunch deelnemers retraite week (terugkomdag) 
29 augustus: De Italiaanse Hilarische Bingo 
29 augustus: Gesprek Jan Puthaar coördinator KWF over eventuele  
 samenwerking met Samenloop voor Hoop.  
 
0 dagdelen yoga bij kanker (ivm vakantie yogadocente) 
2 dagdelen massage bij kanker 
3 dagdelen Qi behandelingen 
0 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
18 dagdelen vrije inloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
September: 
 
Plaatsing ReBox Leger des Heils in het Nije Huis (opbrengst 2013 € 273.25) 
 
2 september: Borstkankergroep 
2 september: Presentatie van Het Nije Huis aan de Ronde Tafel Oldenzaal 
12 september: Informatiebijeenkomst voor verpleegkundigen in Het Nije Huis 
18 september: Extra creatieve workshop: fotokoffertje maken 
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18 september: Bijeenkomst Palliatieve Zorg (Wat is de rol van de huisarts  
in de palliatieve fase) 

24 september: ALV IPSO 
24 september: Stichting Klankbord 
26 september: Opening Nije Tuin 
 
4 dagdelen yoga bij kanker 
1 dagdelen massage bij kanker 
2 dagdelen Qi behandelingen 
2 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
3 dagdelen Nije Salon   
22 dagdelen vrije inloop 
 

 
De Nije tuin is 26 september geopend door 
de voorzitter van de Lions Hengelo. Twee 
jaar geleden hadden ze met de Haring party 
een mooie bedrag opgehaald en met behulp 
van de gemeente Hengelo, Kuhlkamp, 
Boomkamp en Oosterik en in samenwerking 
met onze eigen vrijwilligers is er een 
prachtige tuin gecreëerd waarvan, vooral in 
de zomermaanden, dankbaar gebruik van 
wordt gemaakt. 
 

 
 
 
 

Oktober: 
 
2 oktober: Eerste dag basistraining vrijwilligers 
4 oktober: OktoberGala  Ronde Tafel Oldenzaal (opbrengst € 5200,=) 
 
 
7 oktober: Borstkankergroep 
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12 oktober: Fotoshoot  “Mijn Geheim” 
 Voor de campagne “ wat doet kanker met jou? “ van IPSO en KWF  

werd Debby gevraagd of ze mee wilde werken aan een interview voor Mijn 
Geheim om zodoende het werk van de inloophuizen onder de aandacht te 
brengen bij een nieuwe doelgroep. Een gast uit een inloophuis uit het 
westen (zij heet toevallig ook Debby) kwam ook naar het Nije Huis en de 
reportage is ook van beide Debby’s in het Nije Huis gemaakt. Beide dames 
werden vakkundig opgemaakt door Hilda Nanlohij van InnoStyle die dat 
voor het Nije Huis geheel belangeloos deed (waarvoor dank Hilda). 
 

 
 
 
 

14 oktober: Alvleeskliervereniging 
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15 oktober: Cheque van € 1000,= ontvangen van Chaletpark ’t Markslag in  
Buurse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 oktober: Extra workshop: plateau maken 
16 oktober: Aanwezig op mini symposium Borstkanker in MST 
17 oktober: Stravinsky Bingo (opbrengst € 2320,=) 

 
28 oktober: Tweede dag basistraining vrijwilligers 
 
5 dagdelen yoga bij kanker 
3 dagdelen massage bij kanker 
2 dagdelen Qi behandelingen 
2 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
4 dagdelen Nije Salon 
21 dagdelen vrije inloop 
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November: 
 
1 november: Uitreiking Overijsselse Vrijwilligersprijs in Provinciehuis in Zwolle 
2 november: Start landelijke campagne “Wat doet kanker met jou?” 

 
4 november: Borstkankergroep 
8 november: Vrijwilligersfeest gemeente Hengelo in Zalencentrum Waarbeek 

 
11 november: Alvleeskliervereniging 
14 november: Hilarische bingo 
14 november: Terugkomavond deelnemers retraite week Italië –evaluatie  
26 november: Stichting Klankbord 
27 november: Derde dag basistraining vrijwilligers 
4 dagdelen yoga bij kanker 
2 dagdelen massage bij kanker 
2 dagdelen Qi behandelingen 
2 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
2 dagdelen Nije Salon 
20 dagdelen vrije inloop 
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December: 
 
2 december: 2x Taartworkshop 
 

 
 
4 december: Taartworkshop 
6 december: Het Nije Huis in kerstsfeer brengen 
9 december: Alvleeskliervereniging 
12 december: Sponsoravond en bezoek van Stichting Mont Ventoux 
13 december: Kerstfair 
 

 
 
Michael Sijbom, burgemeester van Losser en voorzitter van onze RvT maakte 
voor de kerstfair heerlijke snert en serveerde deze persoonlijk aan iedereen die 
met de kerstfair ons Nije Huis bezocht. De vrijwilligers hadden mooie creatieve 
werkjes gemaakt die werden verkocht, men kon een massage ondergaan of het 
Nije Huis bezichtigen. Ambassadrice Bianca Leusink schonk de gluhwein en bijna 
alle Nije kanjers waren in het Nije Huis aanwezig. De dag leverde € 801,55 op en 
een flink aantal nieuwe bezoekers. 
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18 december: Taartworkshop 

 
19 december: Taartworkshop 
23 december: Bedankavond sponsoren 
30 december: ScanCoveryTrial mannen hebben oliebollen gebakken voor  

Het Nije Huis, in januari 2014 zullen zij de ScanCoveryTrial gaan rijden 
voor ons Nije Huis. 

 

 
3 dagdelen yoga bij kanker 
1 dagdelen massage bij kanker 
2 dagdelen Qi behandelingen 
1 dagdelen voetreflexzonetherapie behandelingen 
1 dagdelen Nije Salon 
19 dagdelen vrije inloop 
Folders en magazines gebracht naar ziekenhuizen Enschede, Hengelo, Almelo 
en Oldenzaal 
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Totalen 2013 
 
Verdiepend:  Yoga bij kanker      38 dagdelen 

Massage bij kanker     20 
Qi behandelingen      25 
Voetreflexzonebehandelingen    15 
Spreekuur  psychologe        8 

 
Wellness:  De Nije Salon      10 
 
Lotgenotencontact: Borstkankergroep         8 
    Hilarische Bingo         4 
    Workshops      11  
    Paastaart        2 
    Geboorte mandala tekenen     2 
    Fotokoffertje maken      1 
    Plateau maken       1 
    Sinterklaas cupcakes maken     3 
    Kersttaart maken       2 
 
   Elke maandagmiddag : De Nije wandelgroep 37 

Elke woensdagochtend : De Crea club  34 
Elke donderdagmiddag : De Nije Fietsgroep 10  

 
Faciliteren:  Alvleeskliervereniging     10 
   Stichting Klankbord          4 
   Bijeenkomst Netwerk Palliatieve Zorg      1 
 
Totaal aantal  dagdelen met activiteiten in het Nije Huis  235 dagdelen 
(naast de vrije inloopuren) 
 
Vrije inloop   dagdelen     230 dagdelen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          465 dagdelen 
 
Totaal	  aantal	  bezoekers	  2013	   1464	  	  	  	  (excl.	  Bezoekers	  Nije	  Kerstfair)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Dat	  is	  een	  stijging	  van	  17.5%	  t.o.v.	  2012)	  	  
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Aantal	  bezoekers	  per	  maand	  
	  

	  
	  
	  

	  
week	  8	   	   krokusvakantie	  
week	  18	  	   meivakantie	  
week	  28	  t/m	  33	   zomervakantie	  (beperkt	  geopend)	  
week	  43	  	   herfstvakantie	  
week	  52	  en	  1	   kerstvakantie	  
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5. Toelichting boekjaar 2013 
 

Het bestuur van De Nije Stichting, statutaire vestigingsplaats Hengelo, biedt 
hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 
2013. De jaarrekening is door de RVT op 09-04-2014 gecontroleerd en 
goedgekeurd. 

Algemene informatie 

De Nije stichting is opgericht op 13 maart 2008 en heeft ten doel: 

Het motiveren, inspireren, informeren en faciliteren bij het bereiken van meer 
Kwaliteit van leven voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten. 

Financiële gang van zaken gedurende boekjaar 2013 

In 2013 konden we een professionele inhaalslag maken door de gift van het KWF 
die we in 2012 toegekend hadden gekregen. Het Nije magazine is mede 
daardoor tot stand gekomen en wederom hebben de betrokken bedrijven tegen 
kostprijs gewerkt waardoor we meer konden doen met minder geld. Gildeprint en 
Vanille maakten het mogelijk om een professioneel magazine te maken en 
Leonie Bosklopper ondersteunde met een mooi artikel over onze wandelaar Jan 
en redigeerde de andere stukken. Het Nije Diner in maart was een een groot 
success met een ongekend mooi bedrag waardoor we voor het eerst in jaren het 
vertrouwen kregen dat we de rest van het jaar de begroting zouden halen. Toch 
leek aan het einde van het jaar het er nog om te spannen. Door toename van het 
aantal bezoeken en toename van activiteiten in het huis stegen ook de kosten. 

Onze electriciteitskosten stegen bijvoorbeeld aanzienlijk. We hadden meer 
massages in 2013 en ook yoga bij kanker vereist een aangenaam warme kamer 
(deze ruimte werd voorheen minder intensief gebruikt).  

Gelukkig hadden we naast onze eigen initiatieven dit jaar ook enkele donaties die 
extern binnen kwamen waaronder de Ronde Tafel uit Oldenzaal en een mooie 
cheque van de eigenaren van Chaletpark ’t Markslag. 

Het leeuwendeel van de begroting is in 2013 opgehaald met eigen initiatieven 
(waarvan het Nije Diner het meest opbracht). Eveneens een eigen initiatief is de 
Nije Open; een golftoernooi in samenwerking met Graphic Improvements, Hardt 
On-Line en Catering Club Merlijn. Er is in 2013 een mooie eerste editie neergezet 
die kan uitgroeien tot een jaarlijks event waarbij we naast een mooie donatie 
vooral ook een geweldig platvorm hebben om het contact met de sponsoren 
persoonlijker te maken. 
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De grootste kostenpost van de stichting zijn exploitatie-en organisatiekosten. 
Deze zijn echt niet verder te verlagen en zullen in de toekomst zelfs (licht) stijgen. 

De druk om elk jaar de begroting te halen is bijzonder groot en drukt zwaar op 
ons. Omdat we beseffen dat het Nije Diner niet elk jaar zoveel zal opleveren en 
ook serviceclubs elk jaar voor een ander doel kiezen, is het heel belangrijk om te 
blijven zoeken naar structurele steun en subsidiemogelijkheden. 

 

Eigen Evenementen Het Nije Diner    €  103.092,10 
    De Nije Live     €      2.878,53 
    De Nije Open    €      4.626,= 
    Kerstfair     €         801,55 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    totaal                   111.398,18 

 

Alle kosten van 2013 zijn ver binnen de begroting gebleven en het restant van 
2013 zal in ons continuïteitsfonds gestort worden zodat we in 2014 de continuïteit 
van het inloophuis kunnen waarborgen. 

De verzekering van de inboedel is gesponsord door Kessler assurantiën en de 
loonadministratie door Kroeze Wevers. Joop Schonewille, gepensioneerd 
accountant van de Jong en Laan heeft de jaarrekening kosteloos opgesteld. 
Vanille heeft alle ontwerpen voor het Nije Magazine tegen kostprijs opgesteld en 
Gildeprint heeft deze tegen kostprijs gedrukt. Daarnaast doneerde Gildeprint de 
prachtige veilingboekjes en uitnodigingen voor het Nije Diner die Vanille gratis 
had ontworpen. Netgemak sponsorde wederom de website. 

AH locatie Esrein heeft een jaar lang alle overschot aan bloemen gedoneerd.  

De meeste evenementen hebben we low-budget kunnen uitvoeren omdat vele 
partijen kosteloos of tegen kostprijs hebben meegewerkt. Deze sponsoren zijn 
apart in het verslag per evenement genoemd. 

Michael Sijbom doneerde de snert voor de kerstfair en Just Yvet maakte 
kostenloos de cupcakes. Diane Roerink van Zuivelhoeve zorgde dat elke 
vrijwilliger een mooi kerstpakket onder de boom kreeg.  
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Stichting Casa Ochetto doneerde een groot gedeelte van de retraite week en 
Huiskes Kokkeler gaf korting op de huur van de bus naar Italië. Door een 
veilingkavel van Voskamp, de gratis inbreng van reflextherapeut Heby Telkamp 
en hypnotherapeut Ine van der Wal en een eigen kleine bijdrage van alle gasten, 
konden we de retraite week zonder extra kosten realiseren. 

Door bovengenoemde acties en giften hebben wij afgelopen jaar alle activiteiten 
die gepland stonden voor lotgenoten kunnen uitvoeren (met uitzondering van het 
jongeren project) en zijn niet afhankelijk geweest van de uitblijvende subsidies. 
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6. Jaarcijfers 2013 
 

 
DE NIJE STICHTING te Hengelo             

          
          
 

Balans per 31 december 2013           ( in € ) 

          
          
 

A c t i v a : 
   

31.12.2013 
  

31.12.2012 

 
                  

          
 

Vaste Activa 
       

          
  

Terreininrichting 
  

3.363 
  

4.382 
 

  
Inventaris 

  
7.170 

  
11.008 

 
      

10.533 
  

15.390 

 
Vlottende activa : 

       
  

Voorraden reclame- en aktie artikelen 2.009 
  

2.575 
 

  
Vorderingen 

  
5.335 

  
2.492 

 
      

7.344 
  

5.067 

          
  

Geldmiddelen : 
   

210.511 
  

202.029 

          
 

Totaal activa 
   

228.388 
  

222.486 

          
          
 

                  

          
 

P a s s i v a : 
   

31.12.2013 
  

31.12.2012 

 
                  

          
 

Eigen Vermogen : 
       

  
Stand per 1 januari  

   
0 

  
0 

  
resultaat boekjaar 

   
4.464 

  
22.749 

  
naar te bestemmen fondsen 

  
-4.464 

  
-22.749 

  
Stand per 31 december 

  
0 

  
0 

          
 

Bestemmingsreserves 
       

  
Continuïteitsfonds 

  
200.000 

  
200.000 

 
  

Bestedingsfonds 
  

23.393 
  

18.929 
 

  
Te bestemmen fondsen 

  
223.393 

  
218.929 

          
          
 

Kortlopende schulden : 
      

  
Te betalen kosten 

   
4.995 

  
3.557 

          
          
 

Totaal passiva 
   

228.388 
  

222.486 
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DE NIJE STICHTING te Hengelo           

          
          

 

Staat van baten en lasten over het jaar 
2013         ( in € ) 

          
          
      

2013 
  

2012 

 
                  

          
 

Baten uit fondswerving, akties en subsidies etc. 
    

          
 

Totale opbrengsten 
   

129.828 
  

121.297 

 
Financiële baten en lasten 

  
3.036 

  
2.469 

      
132.864 

  
123.766 

          
 

Kosten 
       

 
Personeelskosten 

  
55.131 

  
51.372 

 
 

Huisvestingkosten 
  

49.435 
  

40.106 
 

 
Autokosten 

  
122 

  
153 

 
 

Verkoopkosten 
  

8.395 
  

165 
 

 
Kosten inloophuis 

  
2.798 

  
2.111 

 
 

Kantoorkosten 
  

3.585 
  

2.041 
 

 
Algemene kosten 

  
4.077 123.543 

 
636 96.584 

      
  

  
  

 
Resultaat voor afschrijvingen 

  
9.321 

  
27.182 

 
Afschrijving terreininrichting 

 
1.019 

  
713 

 
 

Afschrijving inventaris 
 

3.838 4.857 
 

3.720 4.433 

          
 

Netto overschot 
   

4.464 
  

22.749 
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7. Jaarplan 2014  
 
1. Inleiding 

In 2013 hebben we een mooie stijging kunnen zien in het aantal bezoeken van 
het inloophuis. Naast de bezoekersstijging (17,5 % ten opzichte van 2012) 
merkten we ook een stijging in het aantal telefonische consulten en de 
hulpvragen die per mail binnen kwamen. Hoewel we in 2012 en 2013 ook al 
hadden ingezet op meer zichtbaarheid naar de buitenwereld zullen we dit ook in 
2014 blijven doen, want er is nog heel veel te winnen op dat gebied. Nog te vaak 
horen we van gasten dat ze niet van ons bestaan wisten terwijl ze toch duidelijk 
er naar gevraagd hadden bij bijvoorbeeld hun oncoloog of huisarts. KWF en 
IPSO hielpen in 2013 door ons zichtbaar te maken middels campagnes op zowel 
TV en radio als langs de weg (ABRI’s). 

 

2. Missie en visie 

De missie en visie van de Nije Stichting is om iedereen met en na kanker en hun 
naasten door middel van positief ondersteunende programma’s weer kwaliteit 
van leven te bieden en laten ervaren dat zij, ondanks hun ziekte, midden in het 
leven kunnen blijven staan. 

 

3. Doelgroep 

De Nije Stichting is er voor mensen met kanker en hun naasten. Het 
verzorgingsgebied ligt in de regio Twente als het gaat om het Nije Huis, maar 
gebleken is dat de speciale evenementen van de Nije Stichting ver daarbuiten 
reiken. Ook voor het inloophuis geldt dat de deur open staat voor iedereen buiten 
ons verzorgingsgebied, al zullen wij hen wel wijzen op de mogelijkheden bij hen 
in de buurt. 
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4. Doelstelling en speerpunten 2014 

Verlagen van de drempel en toename aantal gasten 

Dit is gelijk aan 2013 en blijft in 2014 ook een belangrijk speerpunt. 

Het beleid is erop gericht op het kunnen accommoderen van een toename van 
het aantal gasten. Meer activiteiten zullen moeten worden aangeboden en ook 
verwijzers dienen op de hoogte te worden gesteld van ons bestaan en ons 
programma. Door verwijzers te bezoeken, ziekenhuispersoneel uit te nodigen in 
het huis en de toename van het aantal lezingen hopen wij ons huis meer onder 
de aandacht te krijgen.  

In maart 2013 is een jubileum magazine uitgekomen. Dit Nije magazine is in 2013 
verspreidt in de ziekenhuizen en bij de verwijzers. Daarnaast doen we het Nije 
magazine bij elk evenement in de goodybag.  

 
Aantrekken externe specialisten 

In 2014 zullen we het aanbod in het Nije Huis uitbreiden door externe specialisten 
een plek te bieden tegen een kleine gebruikersvergoeding. Andere inloophuizen 
maken al gebruik van deze formule en het blijkt een mooie aanvulling op het 
interne aanbod. Daarnaast genereert het meer bezoeken en helpt het mee in het 
dragen van de vaste kosten. We zijn benadert door een haarwerkspecialist en 
een oedeemtherapeut en zullen met deze twee partijen gaan onderzoeken waar 
de kansen en mogelijkheden liggen om dit vervolgens uit te breiden met andere 
discipines. Uiteraard wordt er alleen gekozen voor therapeuten/specialisten die 
binnen onze doelgroep, missie en visie passen. 

Vrijwilligers en scholing 

In 2013 hebben alle vaste gastheren en –vrouwen een basis opleiding van de 
IPSO gekregen. We merken dat dit een zeer positief effect heeft gehad op zowel 
de vrijwilligers als de gasten. We zullen proberen om jaarlijks een bijscholing aan 
te bieden en de nieuwe vrijwilligers een basistraining. 
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Lezingen en Bijeenkomsten 

Lezingen en themabijeenkomsten in het Nije Huis worden op dit moment 
verzorgd door het Netwerk van de Palliatieve Zorg. In 2014 zullen wij zelf een 
aantal lezingen toevoegen, op verzoek van gasten, en deze zijn vooral op 
gezondheid en voeding gericht. Het Palliatieve Netwerk heeft ook voor 2014 weer 
4 bijeenkomsten in het Nije Huis gepland met daarnaast enkele inloopspreekuren 
op de maandagochtend. Naast het palliatieve netwerk faciliteren wij ook in 2014 
Stichting Klankbord en de Alvleeskliervereniging en hebben we maandelijks een 
Borstkankergroep. We willen dit graag uitbreiden met meer 
patiëntenverenigingen en zijn al met enkelen in gesprek. 
 

Voortzetten speciale evenementen 

Jaarlijks zullen we proberen het Nije Diner voort te zetten. Het vergt heel veel 
organisatie maar levert, naast het leeuwendeel van onze begroting, ook een 
prachtige kans op om terug te koppelen aan onze sponsoren wat we met hun 
geld doen. De Nije Live is niet direct een groot fondsenwervend event maar is 
een gezellig concert in Metropool waarbij we merken ook een andere doelgroep 
aan te spreken en daarmee de bekendheid te vergroten.De Nije Open was in 
2013 een geweldig succes en zal vanaf nu een jaarlijks terugkerend event zijn. In 
2014 zal deze plaatsvinden bij Twentsche Golfclub in Delden.  

Twente Beweegt is in 2013 niet gelukt en zal, in de vorm zoals we die voor ogen 
hebben, ook geen doorgang kunnen vinden in 2014. 

Toch zal er flink worden bewogen in september want we zijn het goede doel van 
de Twentse Vrouwenloop. Naast onze coördinator Wendy zullen er meerderen 
gaan rennen voor ons inloophuis. Daarnaast gaat een Nije Huis team onder 
leiding van Debby Nijenhuis de Mont Ventoux beklimmen.  20 leden waaronder 
vrijwilligers en lotgenoten van het Nije Huis, maar ook Michael Sijbom, voorzitter 
van de RvT,en mensen die ons huis willen ondersteunen gaan op 4 en 5 
september wandelend, rennend of fietsend naar boven. Een mooie 
samenwerking met Stichting Mont Ventoux waarbij 60% naar het KWF gaat voor 
onderzoek tegen kinderkanker en 40%  naar ons inloophuis. 

www.grootverzettegenkanker.nl 

en  

http://www.grootverzettegenkanker.nl/deelnemers-per-groep/het-nije-huis-
team/members/#.U4x86NzY9TA 
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Jongeren en kanker 

In 2014 start het jongerenproject. Het project dat al 2 jaar in de ijskast heeft 
gestaan gaat eindelijk doorgang vinden. 

We zijn benaderd door 2 jongeren van het mooie initiatief “ Frank en Floor” . Zij 
hebben ons gevraagd het gat te vullen voor tieners met kanker. Volgens hen 
wordt er te weinig gedaan voor deze doelgroep. 

We hebben al enige actie ondernomen en contact gezocht met een 
kindercoach/rouwcounselor. In juni staat de eerste bijeenkomst gepland. Op deze 
informele avond hopen wij te kunnen inventariseren, bij de jongeren zelf, waar de 
behoefte ligt. We zullen daarnaast ook informatie inwinnen bij andere 
inloophuizen die al succesvol zijn met deze projecten. 

 
 
 


