
Inloophuis voor mensen geraakt door kanker

Slotemaker de Bruïneweg 163
6532 AC Nijmegen



Help je ook mee?

Ga naar www.radboudoncologiefonds.nl en kijk wat jij kunt doen

“Het is belangrijk dat er veel 
onderzoek gedaan wordt in 
de strijd tegen kanker. 
Samen tegen kanker.”
Joris Linssen, 

Ambassadeur van het Radboud Oncologie FondsAmbassadeur van het Radboud Oncologie Fonds

Ondernemen is een uitdaging, maar vooral ook een passie. 
Juiste begeleiding is daarbij onmisbaar. 

BGH Accountants & Adviseurs heeft alles in huis wat u als ondernemer nodig heeft 
om uw uitdaging kracht bij te zetten. U kunt op ons rekenen op het gebied van 
accountancy, administratieve organisatie, lonen, juridische dienstverlening, � scaal 
advies, � nanciële planning en HR-advies op maat. Wij zijn de ‘Trusted Advisor’ voor u.  

Sinds 1983 ondersteunen wij midden- en klein bedrijven en non-pro� t organisaties. 
Onze vakbekwame en enthousiaste medewerkers werken in kleine teams vanuit onze 
vestigingen in Nijmegen, Schijndel en Uden. Dat betekent voor u: korte communicatie-
lijnen en een vast aanspreekpunt. Wij weten wie u bent en u kent ons! 

Zoekt u een sparringpartner die u bijstaat met goed advies en passende � nanciële 
dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking. 

Of kijk voor meer informatie over onze diensten op www.bghaccountants.nl

     

Accountants & Adviseurs 
   mensen op wie u kunt rekenen… 

Richard Smits  accountant 
Martijn Vermunt  � scalist 
Ronald Mengedé  accountant  
  

Nijmegen 024 323 13 65
Schijndel 073 549 21 18
Uden 0413 25 45 50

samen zorgen voor elkaar



COLOFON
De brochure over het Marikenhuis is een uitgave van Stichting Marikenhuis in 

samenwerking met MediaMail en QV uitgeverij. De redactionele verantwoordelijkheid 

ligt bij Stichting Marikenhuis. Het Marikenhuis is aangesloten bij de landelijke 

koepelvereniging IPSO (Inloophuizen en Psycho-Oncologische centra) en heeft de 

ANBI-status.

INLOOPHUIS VOOR MENSEN GERAAKT DOOR KANKER 
 “Kanker… vaak veraf, soms zo dichtbij”. Dan is er het Marikenhuis! Een 

inloophuis in Nijmegen als gastvrije ontmoetingsplaats, wanneer u of 

een van uw naasten getro� en wordt door deze ziekte. Veilig, vertrouwd 

en praktisch. Wij luisteren naar u en bieden informatie over ondersteu-

ning die u misschien nodig heeft. En… u ontmoet er lotgenoten. Het 

Marikenhuis is de verbinding tussen zorg en welzijn! Een inloophuis met 

professioneel opgeleide vrijwilligers onder wie ervaringsdeskundigen, 

waar aandacht voor u is en waar u altijd welkom bent. 

MARIKENHUIS, 
INLOOPHUIS VOOR MENSEN GERAAKT DOOR KANKER
Slotemaker de Bruïneweg 163

6532 AC Nijmegen

Telefoonnummer tijdens openingsuren: 024-3031522

Open van maandag t/m donderdag

Banknr:  NL12RABO 0123 4850 10

Website:  www.marikenhuis.nl

E-mail:   info@marikenhuis.nl 

Facebook:  www.facebook.com/marikenhuis

Twitter:  www.twitter.com/Marikenhuis

Redactie 
Stichting Marikenhuis:

Willem van Gerwen

Yvon ten Brummelhuis

Bestuur stichting Marikenhuis:
Yvon ten Brummelhuis, voorzitter, eigenaar YtB-consultancy

Henk Plaizier, secretaris, oud-wethouder gemeente Beuningen

Jochen Rengers, penningmeester, manager F & C Kempenhaeghe

Monica Pop-Purceleanu, lid, psychiater Radboudumc

Thijs Volkers, adviserend lid, oud-huisarts

PR & Voorlichting
Willem van Gerwen, pr@marikenhuis.nl

Voor de naam Marikenhuis is 

gekozen omdat Mariken voor 

Nijmegen een symbolische 

betekenis heeft. Mariken van 

Nimwegen staat symbool voor het 

meegesleept worden door misère 

en het met steun uiteindelijk 

overwinnen van de vertwijfeling en 

het kwaad.
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Mindfulnesstraining voor mensen met kanker 
Deze achtwekelijkse training leidt tot vermindering van 

ervaren stress (angst en somberheid) en verbetering 

in kwaliteit van leven en welzijn.

Kijk op onze website voor een overzicht van de trainingsdata

U kunt zich naar deze training laten verwijzen door uw 

huisarts of uw behandelend arts van het Radboudumc. 

Aan de training zijn voor u geen kosten verbonden met 

uitzondering van uw eigen risico. 

Voor meer informatie: 024-3614608
www.radboudcentrumvoormindfulness.nl

Mindfulnesstraining voor mensen met kanker 
Deze achtwekelijkse training leidt tot vermindering van 

ervaren stress (angst en somberheid) en verbetering  
in kwaliteit van leven en welzijn. 

Start:  woensdag 11 januari 2017 van 10.00-12.30 uur 

U kunt zich naar deze training laten verwijzen door uw  
huisarts of uw behandelend arts van het Radboudumc.  
Aan de training zijn voor u geen kosten verbonden met 

uitzondering van uw eigen risico.  

Voor meer informatie: 024-3614608 
www.radboudcentrumvoormindfulness.nl 

024-344 44 44
Voor al uw dagelijks vervoer, 

ziekenvervoer & rolstoelvervoer. 

Wij zijn 24/7 bereikbaar.

Kijk op onze site www.taxinijmegen.nl voor onze 
goedkope tarieven.

Laat uw vervoer onze zorg zijn.

Begraafpark Heilig Land Stichting is een bijzon-

dere plek, middenin een bosrijke omgeving die 

een grote diversiteit aan grafvormen en asbus-

mogelijkheden biedt en die door de materiaal-

keuze en vormentaal in mooie harmonie met 

de omringende natuur zijn. Deze begraafplaats 

is uniek door zijn ligging met haar natuurlijke 

schoonheid, inspirerende rust en rijke cultuur.

NATUUR, RUST EN CULTUUR

Mgr. Suyslaan 4

Heilig Landstichting 

024-3823113

www.heiliglandstichting.com



VERHALEN DELEN IN HET MARIKENHUIS
Sinds juni 2015 heeft Nijmegen het Marikenhuis, een ontmoetingsplek voor iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad. 

Het is een plek waar niet alleen patiënten met hun verhaal terecht kunnen, maar ook de mensen uit hun omgeving. Immers, ook de 

omgeving moet leren omgaan met de ziekte van de patiënt. 

Iedereen kent in zijn naaste omgeving wel 

iemand die rechtstreeks met kanker te maken 

heeft, ieder met zijn eigen verhaal of bood-

schap. Al deze verhalen kunnen voor mensen 

in Nijmegen en omgeving worden gedeeld 

in het Marikenhuis. Je kunt er tot rust komen, 

lotgenoten ontmoeten, informatie krijgen, 

gewoon iets aangenaams doen of psychoso-

ciale begeleiding krijgen. Dit kan dankzij de 

hulp en steun van meer dan 60 professioneel 

opgeleide vrijwilligers. Het Marikenhuis werkt 

daarbij nauw samen met allerlei regionale or-

ganisaties op het gebied van zorg en welzijn, 

zoals huisartsen, ziekenhuizen (Radboudumc 

en CWZ), gemeentelijke instellingen, palliatie-

ve instellingen en het Helen Dowling Instituut 

in Groesbeek. Verder hebben zich verschil-

lende zorgprofessionals verbonden aan het 

Marikenhuis om op vrijwillige basis onder 

andere themabijeenkomsten en lezingen te 

verzorgen voor gasten en vrijwilligers van het 

Marikenhuis.

Laagdrempelig
Bij de inrichting en aankleding van het 

Marikenhuis waren ‘laagdrempelig’ en 

‘toegankelijk’ de sleutelwoorden. Zowel let-

terlijk - alles is gelijkvloers en rolstoelvrien-

delijk - maar ook fi guurlijk: het inloophuis 

staat open voor iedereen die maar iets met 

kanker te maken heeft of heeft gehad. Het 

Marikenhuis heeft een ontmoetingsruimte 

(‘de huiskamer’), een prachtig uitgeruste 

keuken voor kookworkshops, een verga-

derruimte, een kantoor en een ruimte waar 

een-op-een gesprekken kunnen worden 

gevoerd. Ook is er ruimte voor kinder-

activiteiten, zowel binnen als buiten, en 

een multifunctionele ruimte waar allerlei 

activiteiten worden georganiseerd. Een 

aantal vrijwilligers fungeert als gastvrouw 

of gastheer, anderen verzorgen een breed 

aanbod aan creatieve, ontspannende en 

begeleidende activiteiten, zowel individueel 

als in groepsverband. 

Bezoekersprofi el 
In het eerste jaar na de opening bezochten al meer dan 1000 bezoekers het Marikenhuis. Zij kwa-

men binnenlopen voor een gesprek met een gastvrouw of gastheer, bezochten een spreekuur of 

informatiebijeenkomst of deden mee aan een van de vele activiteiten. Hoewel bij de gasten van het 

Marikenhuis de vrouwen, zoals verwacht, in de meerderheid zijn, is toch een op de vier bezoekers 

man. Bij het eerste bezoek aan het Marikenhuis worden allerlei gegevens geanonimiseerd vastge-

legd. De registratie van de soort ziekte leert dat borstkanker de meest voorkomende aandoening 

is bij onze gasten als ze voor de eerste keer ons inloophuis bezoeken (35%), een kwart (25%) heeft 

prostaat-, darm- of blaaskanker en 11% van de bezoekers heeft te maken (gehad) met gynaecologi-

sche kanker. Ruim 40% is onder actieve behandeling bij een specialist, de rest staat onder controle of 

is uitbehandeld. 

En het zijn niet alleen de ouderen die het Marikenhuis weten te vinden: 30% van onze bezoekers is 

jonger dan 50 jaar! Opvallend, en passend bij de doelstelling van het Marikenhuis, is dat ook naasten 

gebruik maken van het Marikenhuis, bijna een kwart van onze gasten is partner, kind, familielid of 

vriend(in). Wat betreft de regiofunctie van het Marikenhuis: een op de drie bezoekers komt uit de 

regio rondom Nijmegen, 65% komt uit Nijmegen zelf.
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Houd uw bedrijf & werknemers gezond!

Dat kan met de RelexZ Massagestoel. 
Preventief masseren & herstellen. 

Verzuimen van arbeid is altijd duurder!

Wij komen wij bij u langs met onze mobiele showroom 
zodat u RelexZ massagestoelen uitgebreid testen op 

uw locatie. (óók voor particulieren)

Eenmaal aangeschaft is de massagestoel 24/7 inzetbaar 
en wordt uw goed werkgeverschap extra onderstreept.

Houd uw bedrijf & werknemers gezond!

Dat kan met de RelexZ Massagestoel. 
Preventief masseren & herstellen. 

Verzuimen van arbeid is altijd duurder!

Wij komen wij bij u langs met onze mobiele showroom 
zodat u RelexZ massagestoelen uitgebreid testen op 

uw locatie. (óók voor particulieren)

Eenmaal aangeschaft is de massagestoel 24/7 inzetbaar 
en wordt uw goed werkgeverschap extra onderstreept.

Gratis demonstratie aan huis/bedrijf! 

Medisch gecertifi ceerde massagestoelen
Herstellen & preventief masseren

Ook verhuur aan bedrijven en particulieren

Telefoon: 0486-436873
www.relexz.nl | info@relexz.nl

Hobbycentrum Nijmegen biedt ruimte voor ontmoeting en 

een ruim aanbod aan hobby’s. Ons centrum is iedere werkdag 

geopend van 9.00 tot 16.00 uur. U bent altijd welkom voor een 

rondleiding en een kop ko�  e.

Sint Hubertusstraat 50 in Nijmegen

T: (024) 323 89 59  |  info@hobbycentrumnijmegen.nl

www.hobbycentrumnijmegen.nl 

Wij als opticiën bieden:

� Keuze uit ruim 2000 monturen
� Haal en breng service
� Standaard klantenkorting

De Brillencentrale Francissen | Augustijnenstraat 2 | Nijmegen 

(loopafstand plein 1944)

www.debrillencentralefrancissen.nl 



Missie & Visie 
WAAROM IS EEN MARIKENHUIS NODIG? 

We kunnen natuurlijk onze 

visie en missie in mooie 

bewoordingen omschrijven, 

liever laten we u aan de hand 

van uitspraken van bestuurs-

leden voorbeelden zien van 

de visie en missie van het 

Marikenhuis.

“Wat voor mij voorop staat is dat je de term ´inloop-

huiś  letterlijk moet nemen, er mag geen drempel 

zijn om binnen te komen. Je kunt er binnenlopen 

zonder verwijzing en je hoeft er geen therapie 

of begeleiding te volgen. Je kunt er lotgenoten 

ontmoeten en er is altijd een luisterend oor. Ik hoor 

met regelmaat dat patiënten behoefte hebben aan 

zo’n plek. Gelukkig hebben we als Marikenhuis goede contacten met bijvoorbeeld 

ziekenhuizen in de regio. Het Marikenhuis hoopt zich te manifesteren bij nascho-

lingen en congressen in de regio, zeker als het gaat over oncologie in de meest 

brede zin van het woord.” 

Thijs Volkers, oud-huisarts, 

adviserend bestuurslid stichting Marikenhuis

“Patiënt empowerment betekent een belangrijke 

verandering in ons zorgsysteem doordat een ieder 

van ons niet alleen consument, maar ook kenner en 

direct belanghebbende is. Als je hoort dat je kanker 

hebt, wordt de regie van je leven veelal overgeno-

men door de medische wereld. Het vraagt veel om je 

eigen keuzes te blijven maken, die te verwoorden en 

werkelijkheid te laten worden. Het Marikenhuis wil daar een steentje aan bijdragen 

door in te zetten op de kracht die in iedereen zit. De patiënt is immers de beste 

ervaringsdeskundige en dé belanghebbende die de behandeling een succes kan 

laten worden. Door hem in staat te stellen die ervaringsdeskundigheid met ande-

ren te delen kan hij zijn eigen en andermans herstelproces en kwaliteit van leven 

ten goede beïnvloeden.” 

Monica Pop, psychiater Radboudumc, 

bestuurslid Stichting Marikenhuis

“De grote veranderingen in het zorgsysteem en de 

constante druk op zorgkosten dwingen zorgverle-

ners keuzes te maken. Daarbij ontstaan gaten in de 

zorgketen. De zo belangrijke psychosociale zorg 

voor mensen met kanker valt, zo blijkt, veelal buiten 

de boot. Het Marikenhuis probeert die gaten te dich-

ten met psychosociale begeleiding. De fi nanciering 

daarvan past helaas niet binnen het systeem en de bekostiging van het Mariken-

huis is dan ook een echte uitdaging. Gezien de grote vraag, behoefte en interesse 

die er is voor ons inloophuis, is dit een uitdaging waar we ons als bestuur 100% 

voor inzetten!”

Jochen Rengers, manager F & C Kempenhaeghe, 

penningmeester stichting Marikenhuis

“Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor 

een groot deel van de zorg. Met name de psycho-

sociale zorg voor mensen met kanker valt nauwe-

lijks onder de reguliere zorg. Terwijl deze zorg zo 

belangrijk is voor mensen die de ziekte hebben of 

in hun directe omgeving ervaren. Daarom wil ik me 

graag inzetten voor het Marikenhuis. Omdat het ons 

allemaal raakt en het verschil kan maken.”

Henk Plaizier, oud-wethouder gemeente Beuningen, 

secretaris stichting Marikenhuis  

“Het Marikenhuis wil een rustpunt zijn in de verwarrende rollercoaster van zorgen, angst en pijn 

die op je afkomt na de diagnose kanker. En die verwarring geldt vaak ook voor de naasten. In het 

Marikenhuis heb je het gevoel dat je er niet alleen voor staat, je krijgt herkenning en erkenning! 

Vanaf de start van het Marikenhuis is er veel geïnvesteerd in wat we noemen een inloophuis-

PLUS, een inbedding in het zorgnetwerk in Nijmegen en omgeving, een spin in het web van de 

kankerzorg. Een belangrijk doel van onze inspanningen is dat elke zorgprofessional, huisarts én 

praktijkondersteuner, fysiotherapeut, specialist én oncologisch verpleegkundige, als vanzelfspre-

kend wijst op het bestaan van het Marikenhuis, als hun patient behoefte heeft aan psychosociale 

steun omdat men geraakt is door kanker!” 

Yvon ten Brummelhuis, voorzitter stichting Marikenhuis
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Na een operatie van kanker kunnen allerlei (huid)klachten, zoals 
zwelling van de huid (lymfoedeem), fi brosevorming en 
littekenvorming, op korte of lange termijn optreden. 
Deze (huid)klachten kunnen een zwaar gevoel en pijn ver-
oorzaken in de ledematen. Ook kunnen ze aanleiding geven tot 
bewegingsbeperkingen, bijvoorbeeld moeite met reiken en/of  
tillen en beperkingen geven met betrekking tot zelfverzorging. 
Heeft u vragen of twijfels over deze (huid)klachten, laat u dan 
vrijblijvend informeren wat huidtherapie voor u kan betekenen.

Elke behandeling is maatwerk op hoog niveau!

Archipelstraat 17 
6524 LK Nijmegen 
024 - 344 81 07

www.patriciastienstra.nl  |  info@patriciastienstra.nl

Gezondheidscentrum Thermion 
Thermionpark 6, Lent 
024 - 344 81 07

De Waalboog: persoonlijk, betrokken en deskundige zorg

‘Zorg en aandacht’ 
Iedereen blijft het liefst zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving. 
Maar als het einde van het leven nadert, is dat niet altijd mogelijk. 
Als de verzorging thuis te zwaar is of behandeling in een ziekenhuis 
niet langer nodig is, dan is het goed te weten dat Hospice De Linde 
van zorgorganisatie De Waalboog uit Nijmegen palliatieve zorg biedt 
aan mensen in de laatste fase van hun leven. 
Uw wensen staan bij ons centraal.

Meer weten? 
Wij staan u graag te woord en leiden u persoonlijk rond. 
T (024) 382 64 83
zorgbemiddeling@waalboog.nl

www.waalboog.nl/hospice

‘Hier vond mevrouw 
rust en kreeg ze de zorg en 

aandacht die ze in haar laatste 
weken nodig had.’

De William Yang Foundation is er voor iedereen die
geraakt wordt door kanker of een andere
levensbedreigende ziekte en die op zoek is naar een
nieuw evenwicht en naar zijn of haar innerlijke kracht
in deze moeilijke tijd.

Tabor Licht Yoga (basiscursus):
elke donderdagochtend

Tabor Licht Yoga (vervolgcursus):
om de week op woensdagochtend

Thema-middagen:
3 woensdagmiddagen in voorjaar en najaar 2017
26 april thema: Lichaam
24 mei thema: Zingeving
1 juni thema: Worden wie je bent.

data najaar 2017 volgen

Alle activiteiten vinden plaats in Centrum de Appel.

Informatie: www.williamyangfoundation.nl
Aanmeldingen: williamyangfoundation@gmail.com



Gasten aan het woord
“IEDEREEN IS WELKOM IN HET MARIKENHUIS”

“Na alles wat ik had meegemaakt door mijn ziekte voelde het Mariken-

huis voor mij als een warm bad”, vertelt Margriet Derksen. En Margriet 

had nogal wat meegemaakt: na jarenlange, onbegrepen buikklach-

ten kwamen ze er in het ziekenhuis achter dat ze neuro-endocriene 

tumoren in haar buik had, een 

zeer zeldzame kankersoort. De 

operatie verliep goed, maar de 

communicatie over de nabe-

handeling niet. Daardoor werd 

bijvoorbeeld een infuuspomp 

waarvan op de operatiekamer was 

gezegd dat die vijf dagen moest 

blijven zitten, er na twee dagen 

al uitgehaald. Margriet was haar 

Een andere gast vertelt: “Ik vecht nu bijna een jaar tegen darmkanker en ik realiseer me 

maar al te goed hoe fi jn het is als je ergens terecht kunt met al je vragen en daar op een 

veilige, vertrouwde manier mee wordt geholpen. En dat geldt niet alleen voor mij. Ik weet 

bijvoorbeeld dat mijn zus door mijn ziekte ook behoefte heeft aan meer informatie en een 

luisterend oor, maar mij wil ze daar niet altijd mee lastigvallen en de doktoren hebben ge-

woonweg geen tijd om iedereen te woord te staan. Zo’n inloophuis vind ik dan ook een zeer 

waardevol initiatief. Immers, kanker treft alle lagen van de bevolking en het moet dan ook 

voor iedereen goed en vertrouwd voelen om het Marikenhuis binnen te lopen.”

“Als je net de diagnose borstkanker hebt gehoord dan heb je zoveel vragen en 

zo veel twijfels”, aldus Netty Plat. “Het is belangrijk dat je die hier in het Mariken-

huis op tafel kunt leggen en dat je begrepen wordt. Ik wil zo positief mogelijk 

deze periode doorkomen, en dan heb je wel vrienden en familie om je heen, 

maar die weten ook niet altijd wat ze moeten doen om mij te helpen. Of wat ze 

moeten zeggen. En dan is het prettig een plek te hebben waar ze ermee bekend 

zijn en waar ze je net een stuk verder kunnen helpen. Ik heb bijvoorbeeld 

meegedaan aan een aantal bewegingsactiviteiten (Chi Kung), dat voelde heel 

ontspannen en goed. En je ontmoet er lotgenoten, ook heel prettig.”

vertrouwen in het ziekenhuis kwijt en raakte depressief. “Toen ik ergens 

las dat er in Nijmegen een inloophuis voor kankerpatiënten was waar 

allerlei activiteiten werden aangeboden, dacht ik ‘ik ga eens kijken of 

dat bij me past’. Daar, in het Marikenhuis, vertelde ik mijn verhaal en 

een gastvrouw zette me op het spoor van een kenniscentrum voor 

neuro-endocriene tumoren. Door veel te praten met een psycholoog 

en met vrijwilligers in het Marikenhuis heb ik uiteindelijk besloten naar 

zo’n kenniscentrum te gaan, het Antoni van Leeuwenhoekziekenuis. 

Daar krijg ik de begeleiding die ik nodig heb en als ik vragen heb, mag 

ik mijn behandelend arts altijd bellen. Alle onderzoeken worden ge-

woon in mijn ‘eigen’ ziekenhuis gedaan.”

Nog steeds maakt Margriet gebruik van allerlei activiteiten die het Mari-

kenhuis organiseert zoals het open atelier en de kookworkshops. 
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Hebt u goede ideeën over hoe een laatste afscheid 
er uit zou moeten zien, misschien dat van uzelf..? 
Praat er eens over met ons. Wij kunnen als geen 
ander aangeven wat mogelijk is (alles), waar u aan 
moet denken en wat het gaat kosten en eventuele 
voorzieningen daarvoor.  We hebben iedere don-
derdagmiddag een vrij inloopspreekuur (14.00-
16.00u), maar wij maken ook graag een afspraak 
voor een kopje thee bij u thuis.

              Oud-Mariënboom    Groesbeekseweg 424    Nijmegen         024-323 4444           www.kk.nl
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              Oud-Mariënboom    Groesbeekseweg 424    Nijmegen

Notariaat Nijmegen
Oranjesingel 41, 6511 NN, Nijmegen
notariaat@hekkelman.nl 
T 024 - 382 84 86 

www.hekkelman.nl

Hekkelman is uw juridische partner, die u vanuit 
kennis, betrokken heid, daadkracht en passie, 
adviseert en die in alles kwaliteit nastreeft. 

Wij zijn uw juridisch baken dat pal voor uw 
belangen staat.



WIE ZIJN DIE VRIJWILLIGERS IN HET MARIKENHUIS?
Waarom wordt iemand vrijwilliger bij een inloophuis voor mensen die geraakt zijn door kanker? 

Zijn dat ervaringsdeskundigen die zelf een proces van kanker achter zich hebben gelaten? Zijn het 

naasten die in hun omgeving hebben meegemaakt hoe zwaar het kan zijn? Of zijn het professi-

onals die als vrijwilliger een steentje willen bijdragen aan de participatiemaatschappij? Het zal u 

niet verbazen, het is een mix van alles. Aan het woord een paar vrijwilligers die uitleggen waarom 

zij voor het Marikenhuis hebben gekozen.

Alied: “In april 2013 kreeg ik kanker aan beide bor-

sten en na een zeer pittig traject van operatie, be-

straling en chemo heb ik gelukkig de draad van het 

leven weer op kunnen pakken. Naast mijn huidige 

werkzaamheden zou ik graag iets willen doen voor 

het Marikenhuis, te meer omdat ik zelf aan den lijve 

ervaren heb hoe fi jn het is een luisterend oor te vinden op het moment dat je 

spitsroeden loopt in je leven. Ik zou in die zin heel graag iets betekenen voor 

anderen die hetzelfde overkomt, of overkomen is.”

Bianca: “Ik heb zelf vier verschillende vormen van 

kanker overleefd en ik kan me heel goed inleven in 

wat er dan met je gebeurt. Ik was pas vier maanden 

oud toen de eerste keer kanker werd geconstateerd. 

Mijn hele leven leef ik hier al mee. Ben nu sinds vijf 

jaar ‘schoon’ en wil graag voornamelijk kinderen 

en hun ouders positieve kracht meegeven. Kanker betekent gelukkig niet altijd 

meer het einde, maar emotioneel en/of lichamelijk kan het wel een lange 

nasleep hebben.”

lees verder
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INKredible cosmetics is dé specialist in 

medische- en cosmetische tatoeages. 

Een periode van ziek zijn laat zo zijn lit-

tekens achter, zowel geestelijk als licha-

melijk. Een medische tatoeage kan u 

helpen deze littekens te camoufl eren en 

uw zelfvertrouwen weer terug te krijgen. 

Denkt u hierbij aan een borstreconstructie na borstkanker 

(waarbij een niet van echt te onderscheiden tepel wordt 

getatoeëerd), ontsierde littekens na een operatie, wenkbrauwen 

na chemotherapie en ‘Micro Hair Pigmentation’ als oplossing voor 

(gedeeltelijke) kaalheid.

Bel nu voor een gratis en vrijblijvend intake gesprek.

Telefoon: 06-48153243   |   www.inkredible-cosmetics.nl

 
     Vossenlaan 88,           6531 SP Nijmegen, 

T:   024 – 833 00 22      
E:   fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl 
W:  www.fysiotherapiehazenkamp.nl 
 

 
     Vossenlaan 88,           6531 SP Nijmegen, 

T:   024 – 833 00 22      
E:   fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl 
W:  www.fysiotherapiehazenkamp.nl 
 

Aangenaam, wij zijn de huidtherapeuten van De HuidZorgpraktijk 
voor coaching, oedeem- en littekentherapie. Wij zijn 
gespecialiseerd in de behandeling van mensen die als gevolg van 
kanker, litteken- of oedeemproblematiek hebben ontwikkeld. 
Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor NLP-NEI en 
Systemische coaching. De HuidZorgpraktijk is gevestigd binnen 
multidisciplinaire praktijken waar meerdere paramedici onder één 
dak samenwerken. Dit maakt het mogelijk een nazorgprogramma 
voor kankerpatiënten aan te bieden waarbij verschillende 
paramedici betrokken zijn. Ons nazorgprogramma “Weer lekker 
in je vel na kanker” is opgericht voor mensen die begeleiding of 
ondersteuning willen op fysiek en psychosociaal gebied.

Ga voor meer informatie naar www.dehuidzorgpraktijk.nl 

T:  024-8482249
E:  info@dehuidzorgpraktijk.nl

Berg en Dalseweg 83 6522 BC  NijmegenCranenburgsestraat 23b 6561 AM  GroesbeekMr. van Coothlaan 25 6602 GS  Wijchen



Corry: “Kanker komt veel voor in mijn familie (o.a. 

vader en zus) en loopt als een soort rode draad 

door mijn leven. Zelf ben ik in 2014 behandeld 

voor eierstokkanker. Het hebben van kanker zet 

je hele wereld op zijn kop en de e� ecten zijn lang 

voelbaar, langer dan de omgeving soms beseft. 

Het proces van verwerken loopt vaak niet gelijk op bij de betrokkene en zijn 

naasten. Een plek waar je laagdrempelig je verhaal kunt doen, ervaringen 

kunt delen en informatie op kunt doen, kan dan erg veel steun geven in dit 

heftige en emotionele proces. Ik wil graag een luisterend oor en een helpen-

de hand bieden in dit proces van verlies en herstel. Ik denk dat ik vanuit mijn 

eigen ervaring, mijn creativiteit en ook mijn beroepservaring ondersteuning 

kan bieden bij het (her)vinden van een (nieuwe) balans.”

Els: “Mijn moeder overleed kort na mijn geboorte 

aan borstkanker, met als enige persoonlijk begelei-

der meneer pastoor. Ik heb altijd het idee gehad dat 

zij zich erg eenzaam gevoeld moet hebben in haar 

ziekteproces en had haar veel meer steun gegund, 

of een plek zoals het Marikenhuis. Dat stukje voor-

geschiedenis en het feit dat er steeds meer mensen in mijn omgeving zijn die 

geconfronteerd worden met kanker, maken mijn betrokkenheid steeds directer 

en concreter. Vanuit mijn achtergrond (orthopedagogiek en beeldende kunst), 

denk ik dat beeldende expressie een heilzame werking kan hebben. Zowel 

volwassenen als kinderen wil ik daar graag in begeleiden.”

Marga: “Ik ben rouw- en verliesbegeleider. In mijn 

werk zie ik dat de medische wereld vooral vanuit 

medisch diagnostisch oogpunt handelt. Psychisch 

wordt er vaak weinig hulp geboden en komt het 

neer op eigen manieren om hiermee om te gaan 

en draagvlak. Met behulp van rouw- en verliesbe-

geleiding kan ik mensen ondersteunen in het (leren) laveren tussen herstel 

en verlies. Ik doe dat graag voor mensen die in aanraking zijn (geweest) met 

kanker en hulp of steun zoeken bij het Marikenhuis.”

OOK VRIJWILLIGER WORDEN?
Het Marikenhuis is altijd op zoek naar enthousiaste 

vrijwilligers die graag hun handen uit de mouwen steken en 

hun kwaliteiten, ideeën en ambities willen inzetten. Er zijn al 

veel collega’s bij wie u zich kunt aansluiten. 

Wat zoeken we?
• Gastvrouwen en gastheren die het eerste aanspreekpunt 

voor de bezoekers zijn en vrijwilligers die structureel acti-

viteiten aanbieden. Zij krijgen allemaal een basistraining, 

die specifi ek op het werken in een inloophuis is gericht. 

• Geschoolde krachten. De begeleiders in het Marikenhuis 

zijn professionals met een gerichte scholing, die hun 

steentje willen bijdragen aan een breed aanbod van 

creatieve, ontspannende en begeleidende activiteiten. 

• Specialisten en deskundigen. Binnen het Marikenhuis 

is er ook regelmatig plaats voor deskundigen die 

specialistische kennis hebben op een bepaald gebied 

dat te maken heeft met kanker of het omgaan daarmee. 

Zij verzorgen op vrijwillige basis inloopspreekuren, 

themabijeenkomsten en lezingen. 

• Administratieve medewerkers en handige klussers.

• Vrijwilligers op het gebied van PR, voorlichting en 

communicatie.

Kijk op de website voor meer informatie marikenhuis.nl/

vrijwilligers

Emile: “Eind 2009 werd bij mij darmkanker ge-

constateerd met uitzaaiingen in de lever. Na een 

intensief proces met veel chemo en meerdere 

operaties, ben ik nu al drie jaar schoon en heb 

weer een goede conditie. Over een half jaar ben 

ik patiënt af! Vóór mijn ziekte deed ik veel werk in 

commissies op mijn golfclub. Dat doe ik nu ook weer, maar toen het weer 

beter met mij ging, werd ik door een vriend gewezen op het Marikenhuis en 

wat het Marikenhuis kan betekenen voor mensen met kanker en hun naasten. 

Vrijwilliger te zijn in een meer maatschappelijk relevante omgeving en de 

relatie tot kanker trok mij toen wel aan. Ik ben nu al ruim een jaar gastheer en 

daarnaast coördineer ik alle klussen die gedaan moeten worden in en om het 

Marikenhuis. Dank aan mijn vriend dus! En aan alle andere mensen die er als 

vrijwilliger werken, want het is een warme omgeving.”
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Mooi haar voor vrouwen met haarverlies.
Conny Haarwerken, Nijmegen

Conny Haarwerken zet zich ook in voor kinderen 
tot 18 jaar. Kijk op www.haarwensen.nl

Tel. 024-3777050 
info@connyhairenbody.nl | www.connyhairenbody.nl/haarwerken

Kop d’r Veur
Mijn jaar met slokdarmkanker

K
op d
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r   M
ijn jaar m

et slokdarm
kanker     

Leo Preusting

In januari 2011 kreeg Leo Preusting (Nijmegen, 

1953) de diagnose slokdarmkanker te horen. 

Vanaf dat moment werd hij ondergedompeld 

in de wereld van kanker, dood, ziekenhuis en 

behandelingen. Na bestralingen en chemo’s werd 

hij uiteindelijk geopereerd waarbij de slokdarm 

en een groot deel van de maag werden verwij-

derd. Van het overgebleven deel van de maag is 

een zogeheten buismaag gemaakt. 

In Kop d’r Veur beschrijft hij minutieus de 

gebeurtenissen in de maanden vanaf de eerste 

klachten tot aan het begin van de herstelperiode 

na de operatie. Chronologisch, opmerkelijk 

direct en soms met humor laat hij zien wat er 

verandert in het leven van iemand die plotseling 

kankerpatiënt wordt. Vastberadenheid en een  

ongekend positief geloof in een goede afloop 

hebben hem door deze moeilijke fase in zijn 

leven geleid.

WWW.PREUSTINGMEDIA.NL Leo Preusting

“Mijn vader kon met onze hulp altijd thuis blijven wonen. Ook op het 

allerlaatst, toen constant iemand aan zijn bed moest blijven. Hij hoefde 

niet weg uit zijn vertrouwde omgeving. Wij konden hem met een gerust 

hart toevertrouwen aan de zorgen van Jolanda, de ervaren CAREGiver 

van Home Instead.”  Ook voor palliatieve zorg kunt u de hulp inroepen 

van onze CAREGivers. 

Wij zijn er graag voor uw vader

“Vader kon tot op het 

allerlaatst thuis blijven. ”

De heer Peters,

zoon 

Interesse? Kijk dan op
www.homeinstead.nl/nijmegen
t 024 - 37 30 716

Mooi haar voor vrouwen met haarverlies.
Conny Haarwerken, Nijmegen

Conny Haarwerken zet zich ook in voor kinderen tot 18 jaar. 

Kijk op www.haarwensen.nl

Conny Reuvers
Conny Haarwerken & Hoofdhuidverzorging
Leuvensbroek 1115
6546 xc Nijmegen
024-3777050
info@connyhairenbody.nl
www.connyhairenbody.nl/haarwerken

Vossenlaan 88, 6531 SP Nijmegen,

T: 024 – 833 00 22
E: fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl
W: www.fysiotherapiehazenkamp.nl     Vossenlaan 88,           6531 SP Nijmegen, 

T:   024 – 833 00 22     
E:   fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl 
W:  www.fysiotherapiehazenkamp.nl 

Ik was moedeloos en bang. 
Het Helen Dowling Instituut 
leerde mij beter omgaan met 

mijn borstkanker.

Margit

Hulp bij het verwerken van kanker?
 Wij helpen u én uw naasten.

Vermoeid, angstig, somber, 
gespannen, eenzaam… 

De impact van kanker is vaak groot. 
Soms blijven klachten te lang en teveel 

op de voorgrond aanwezig. 
Zoek dan professionele hulp.

Het Helen Dowling Instituut is een 
GGZ-instelling. Onze psychologen 

bieden professionele hulp bij kanker. 
Deze zorg wordt vergoed vanuit de 

basisverzekering.

Meer weten?
Ga naar www.hdi.nl

Groesbeek - Arnhem - Bilthoven

Praktijk voor Psychologie Mindfulness 2.0 Coach
T: 06 117 25 637
Info@IrmaSoetekouw.nl 
zen4u.nl

“Mijn visie is dat de maatschappij “Mijn visie is dat de maatschappij “

de plicht heeft om naar chronisch 

zieke mensen te luisteren, zonder te 

oordelen en zonder vooroordelen. 

Daarin zit voor mij de waarde van 

het leven. Dat we er als mens zijn 

voor de ander die het moeilijk heeft”.

Hans Jansen is gespecialiseerd in 

een speciale massagetherapie voor 

chronisch zieken en mensen met 

kanker. Onderzoek heeft uitge-

wezen dat deze therapie de slaap 

bevordert en onrust, spanning en 

angst vermindert. 

Hans Jansen
Telefoon: (024) 36 00 396

Professor Molkenboerstraat 30a

6524RP Nijmegen

www.gezondheidscentrumsurya.nl

“Je beter voelen, óók als je ziek bent…”
Al-Inn Praktijk Irma Soetekouw 

“Je beter voelen, óók als je ziek bent…”
Al-Inn Praktijk Irma Soetekouw 

In januari 2011 kreeg Leo Preusting (Nijmegen, 1953) 

de diagnose slokdarmkanker te horen. Dit inspireerde 

hem om de gebeurtenissen in de maanden vanaf de 

eerste klachten tot aan het begin van de herstelperiode 

na de operatie, te beschrijven in zijn boek Kop d’r Veur. Kop d’r Veur. Kop d’r Veur

Chronologisch, opmerkelijk direct en soms met humor 

laat hij zien wat er verandert in het leven van iemand die 

plotseling kankerpatiënt wordt. Vastberadenheid en een 

ongekend positief geloof in een goede afl oop hebben 

hem door deze moeilijke fase in zijn leven geleid.

Kop d’r Veur is bij de schrijver te koop voor € 19,95 per 

e-mail (leo@leopreusting.nl) of telefoon (06 53 19 65 14).

WWW.ZINGENVOORJELEVEN-NIJMEGEN.NL

Het koor voor allen die geraakt 
zijn door kanker. 

Repetitie eens in de 2 weken op 
donderdagochtend in Centrum 
de Appel, Groesbeekseweg 428.

Telefoon 024-3226670



ACTIVITEITEN IN HET MARIKENHUIS
Tijdens de openingstijden van het Marikenhuis is er altijd een gastheer/-gastvrouw aanwezig om u 

te ontvangen voor een luisterend oor met een kop ko�  e of thee. Daarnaast worden er activiteiten 

georganiseerd voor kinderen, jongeren, jong volwassenen (18-35 jr), volwassenen en ouderen. Er 

zijn creatieve, muzikale, expressieve, lichaamsgerichte, psychosociale activiteiten en activiteiten 

gericht op voeding en koken. Ook organiseert het Marikenhuis publieksbijeenkomsten rondom 

oncologische thema’s en over het onderwerp ‘Verlies en rouwverwerking’. Een paar voorbeelden 

lichten we er graag voor u uit. Voor een volledig overzicht van al onze actuele activiteiten gaat u 

naar www.marikenhuis.nl. 

Bianca Peters: “Elke tweede en vierde zaterdag van de maand is er KidsPower voor kinderen 

tussen 5 en 12 jaar die geraakt zijn door kanker. Een kind dat zelf kanker heeft of een van de 

(groot)ouders, broertjes of zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen, neven en nichten. Iedereen 

is welkom! Het is voor een kind fi jn om te merken dat het niet alleen is. Dat het erbij hoort dat je je 

boos, verdrietig of bang voelt. Op de zaterdagmiddag starten we met een verhaaltje, gedichtje of een 

liedje, daarna gaan we iets doen: samen knutselen, bouwen of iets bakken en kletsen. Kinderen mogen 

over kanker praten, maar dat hoeft niet. Al kletsend en knutselend stellen kinderen vragen aan elkaar, 

helpen elkaar en vertellen spontaan over hun eigen ervaringen. ‘Mijn vader is ziek. Hij heeft kanker. 

Soms moet ik voor hem zorgen. Ik ga dit lichtje aan hem geven’, zegt een kind bij het maken van een 

lichtpotje. Of: ‘Dit potje zet ik bij de foto van opa die dood is en dan steek ik elke dag het lichtje aan’. Er 

zijn creatieve activiteiten, we maken speurtochten, schilderen, zingen of maken samen muziek. Motto: 

niks moet, alles mag. Het is iedere keer anders.”
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Ik was moedeloos en bang. 
Het Helen Dowling Instituut 
leerde mij beter omgaan met 

mijn borstkanker.

Margit

Hulp bij het verwerken van kanker?
 Wij helpen u én uw naasten.

Vermoeid, angstig, somber, 
gespannen, eenzaam… 

De impact van kanker is vaak groot. 
Soms blijven klachten te lang en teveel 

op de voorgrond aanwezig. 
Zoek dan professionele hulp.

Het Helen Dowling Instituut is een 
GGZ-instelling. Onze psychologen 

bieden professionele hulp bij kanker. 
Deze zorg wordt vergoed vanuit de 

basisverzekering.

Meer weten?
Ga naar www.hdi.nl

Groesbeek - Arnhem - Bilthoven

Iedere maandagmiddag

OPEN SPREEKUUR HELEN DOWLING INSTITUUT

Het Marikenhuis werkt nauw samen met het Helen Dowling Insti-

tuut (HDI), het voormalige Taborhuis. Hebt u kanker en klachten 

zoals vermoeidheid, stress, angst of sombere gevoelens? In veel ge-

vallen is er vermindering van deze klachten mogelijk. Wilt u weten of 

èn hoe een psycholoog u hierbij zou kunnen helpen? Iedere maan-

dagmiddag is er in het Marikenhuis een open inloopspreekuur van 

een GZ-psycholoog van het Helen Dowling Instituut. Hij of zij vertelt 

u graag meer over de mogelijkheden van professionele psycholo-

gische zorg bij kanker. Het HDI biedt – in alle fasen van de ziekte – 

psychologische zorg aan mensen met kanker én hun naasten, zowel 

individueel als met de partner, het gezin of in lotgenotengroepen. 

Ook biedt het HDI online behandeling voor vermoeidheid en angst. 

Voor meer informatie over het HDI gaat u naar www.hdi.nl.
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OPEN ATELIER
Elke donderdagmiddag bieden wij onze gasten de mogelijkheid om cre-

atief bezig te zijn. Zij worden daarbij begeleid door vrijwilligers van het 

Marikenhuis. Of het nu gaat om abstract of fi guratief schilderen, tekenen, 

een collage maken of een speciaal windlicht, 

een mandala, een sieraad of een mozaïek 

maken, iedereen kan op donderdag binnenlo-

pen om met andere gasten bezig te zijn in een 

open en vertrouwelijke sfeer. Motto: niks moet, 

alles kan! Regelmatig zijn er ook workshops 

aan de hand van een bepaald thema of wordt 

er gewerkt volgens een bepaalde techniek. 

Onze vrijwilligers bieden de gasten volop materialen, technieken en 

voorbeelden ter inspiratie. Het Marikenhuis zorgt voor de materialen. 

LICHAAMSGERICHTE ACTIVITEITEN
Els Poels richt zich als vrijwilliger bij het Marikenhuis op het organise-

ren en coördineren van lichaamsgerichte activiteiten. Daarnaast geeft 

ze ook workshops en korte cursussen: “Vanuit mijn eigen achter-

grond als fysiotherapeut en Tai Chi en Chi Kung-docent richt ik mij 

op ontspanning, plezier in bewegen en verbeteren van de conditie en 

kracht. We laten onze gasten kennismaken met massage bij kanker, met 

voetrefl exbehandeling en haptonomie. Ook adem- en ontspanningsoe-

feningen, yoga, Tai Chi Chuan en Chi Kung dragen bij aan ontspanning. 

Mindfulness en meditatie zijn voorbeelden van activiteiten die helpen 

beter om te gaan met de psychische 

en lichamelijke gevolgen van ziek zijn, 

terwijl wandelen vooral bijdraagt aan het 

opbouwen van kracht en conditie. De 

Feldenkrais-methode kan inzicht geven 

in je manier van bewegen en mogelijk-

heden aanreiken om deze positief te be-

invloeden. In mijn workshops merk ik dat 

bewegen zelfvertrouwen en innerlijke rust creëert, waardoor er weer 

positieve aandacht voor het lichaam ontstaat. Bezoekers ontdekken dat 

ze zowel tijdens als na behandelingen in het ziekenhuis kunnen deel-

nemen aan aangepaste activiteiten.“ Het programma is zo ingericht dat 

er in het Marikenhuis voor elke leeftijd en doelgroep een breed scala 

aan lichaamsgerichte activiteiten wordt aangeboden.

VOEDING
Gina Beijen: “Ik heb zelf dubbelzijdig borstkanker gehad en in mijn 

traject vond ik het opvallend dat er zo weinig aandacht was voor 

(gezonde) voeding. Ik heb een horeca-achtergrond en was dus altijd 

al bezig met voeding, maar tijdens mijn ziekte heb ik mij daar nog 

meer in verdiept. Ik heb een opleiding tot natuurvoedingskundige 

gedaan en ben een eigen praktijk voor 

voedingsadvies begonnen. Ik geef in het 

Marikenhuis kookworkshops om men-

sen gezonde voeding te leren bereiden 

en om ze te laten ervaren dat gezonde 

voeding ook lekkere voeding kan zijn. 

We gaan ook proeverijen organiseren 

met gezonde én lekkere voeding om 

mensen te leren welke voeding fi jn is om te gebruiken tijdens bijvoor-

beeld de chemobehandelingen. Dan verandert vaak de smaak zo erg 

dat er geen of weinig eetlust is. Dit alles op een gezellige ontspannen 

wijze: het plezier en lekker eten staat voorop.” 

EN VERDER…
Lotgenotencontact: ontmoetingen met lotgenoten die in aanra-

king zijn (geweest) met kanker om met elkaar uit te wisselen wat 

je bezighoudt. Om te ervaren dat je niet alleen bent; dat je elkaar 

kunt ondersteunen en tips kan geven en ook wijzer kunt worden 

door en met elkaar.

Muziekactiviteiten en schrijfwork-

shops: emoties uiten door samen 

muziek te maken of je verhaal op te 

schrijven en te delen. Er zijn ook mu-

ziekactiviteiten met de focus op zingen. 

Liederen kunnen je gevoel soms beter 

omschrijven dan woorden.

Themabijeenkomsten: profes-

sionals geven informatie over 

medische onderwerpen zoals 

diagnostiek en behandeling 

van diverse vormen van kanker, 

maar ook over e� ecten van 

behandeling, over vermoeidheid en werken na kanker, over pijn 

bij kanker of over zinvol afscheid van het leven.

Oudercontactavonden: Contactbijeenkomsten voor ouders van 

kinderen die getro� en zijn door kanker, zowel in als uit behande-

ling. Op deze avonden vinden ouders herkenning, steun, prakti-

sche tips en bemoediging bij elkaar. Als ouder ervaart men vaak 

een drempel om naar dit soort bijeenkomsten te komen. Daarom 

houden wij deze bijeenkomsten laagdrempelig, ontspannen en 

informeel.
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STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS
De Stichting Vrienden van Marikenhuis is verantwoordelijk voor de 

werving van de benodigde (incidentele en structurele) fi nanciële 

middelen en het beheer ervan. De exploitatiekosten bedragen op 

jaarbasis tussen de 35.000 en 40.000 euro. Van dit bedrag gaat een 

groot deel op aan huisvestingskosten. Het Marikenhuis is een vrijwil-

ligersorganisatie en heeft geen structurele inkomsten. De stichting 

‘Vrienden Van’ zorgt (mede) voor de fi nanciering van de kosten die 

de stichting Marikenhuis maakt en speelt daarmee een zeer belang-

rijke rol bij de continuïteit van het Marikenhuis. Aan het woord twee 

bestuursleden van de stichting Vrienden van Marikenhuis.

“Een warm welkom na binnenkomst door prachtige 

mensen, die tijd en expertise hebben om je te hel-

pen in een periode die ongevraagd op je pad komt. 

Want als mijn pad zou worden bewandeld met: 

‘Mevrouw Sijbrands gaat u even zitten, helaas moet 

ik u mededelen dat er bij u kanker is geconstateerd’, 

dan zou mijn wereld even volledig instorten. En dan is 

er het Marikenhuis!” 

Marijke Sijbrands, bestuurslid Stichting Vrienden van Marikenhuis 

“Geen mens kan zonder vrienden, geen Mariken 

kan zonder vriend, geen Marikenhuis kan zonder 

vrienden. Daarom: word vriend van het Mariken-

huis. Alleen dan kan het zijn onmisbare en zinvolle 

activiteiten blijven doen.”

Gerd Prick, voorzitter Stichting Vrienden van Marikenhuis

WILT U HET MARIKENHUIS STEUNEN?
Het Marikenhuis werkt uitsluitend met vrijwilligers. Geen sala-

riskosten dus, maar toch maken wij kosten. Denk alleen maar 

aan de exploitatiekosten voor onze prachtige huisvesting, en 

het creëren van een mooie en vertrouwde omgeving waarin we 

onze gasten willen ontvangen. Voor onze fi nanciering zijn we 

volkomen afhankelijk van inkomsten uit donatie en sponsoring. 

U kunt ons daarbij helpen.

Als organisatie of bedrijf 

Dat kan op verschillende manieren. Door sponsoring, het 

leveren van materialen, beschikbaar stellen van mensen of door 

het voeren van een actie of organiseren van bijvoorbeeld een 

loterij. Wij denken graag met u mee en staan open voor elke 

vorm van ondersteuning of sponsoring. Meer informatie? Mail 

naar info@marikenhuis.nl

Donateur

U kunt ook donateur worden en daarmee het Marikenhuis steu-

nen in haar werk voor mensen geraakt door kanker. U kunt een 

eenmalige donatie of een periodieke bijdrage overmaken op 

bankrekeningnummer NL12RABO 0123 4850 10, tnv Stichting 

Marikenhuis, met vermelding ’eenmalige donatie’ of ‘periodieke 

bijdrage’. U kunt ‘Vriend voor het Leven’ van het Marikenhuis 

worden door een eenmalige donatie aan de Stichting Vrienden 

van Marikenhuis van ten minste € 500, of gedurende 5 jaar 

minstens € 100 per jaar. 

Kijk op www.marikenhuis.nl/vrienden-van
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Bezoek www.najade-uitvaarten.nl of bel 
06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar).

Hoe wil jij herinnerd worden? 
Bezoek www.najade-uitvaarten.nl of bel 
06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar).

Hoe wil jij herinnerd worden? 

Najade Uitvaarten

Op adem na borstkanker

Ook behoefte aan houvast? Kijk op www.opademnaborstkanker.nl

Op adem na borstkanker

Ook behoefte aan houvast? Kijk op www.opademnaborstkanker.nl

Op adem na borstkanker

Na de behandeling van borstkanker lijkt voor uw omgeving alles weer 
normaal. Toch is voor u het leven ingrijpend veranderd. Daarom is het niet 
raar als u vragen heeft over lichamelijk en emotioneel herstel.
Op de zelfhulpwebsite Op adem na borstkanker vindt u een antwoord op Op adem na borstkanker vindt u een antwoord op Op adem na borstkanker
veel vragen. Bijvoorbeeld: Is het normaal dat een nieuw evenwicht vinden 
moeite kost? Hoe nu verder? Hoe ga ik om met blijvende lichamelijke 
klachten na de behandeling? Wat is een verstandige manier om werk en 
activiteiten weer op te pakken? De website geeft u informatie en hand
vatten om in de periode na de behandeling het evenwicht te hervinden.

Ook behoefte aan houvast? Kijk op www.opademnaborstkanker.nl

Op adem na borstkanker

Ook behoefte aan houvast? Kijk op www.opademnaborstkanker.nl
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CWZ en Marikenhuis 
                    
                      ‘samen voor de patiënt’

Samen maken CWZ en het Marikenhuis meer mogelijk. 
CWZ helpt de patiënt en zijn naasten in en tijdens het behandelproces; 
het Marikenhuis ondersteunt dit zorgproces en levert nazorg. Zo kunnen we 
(ex-) kankerpatiënten en hun naasten helpen de kwaliteit van hun leven te 
herpakken. Een mooie missie die CWZ van harte ondersteunt.


