
Als je te maken 
hebt met kanker 
in jouw gezin 

Heb je te maken met 
kanker in jouw gezin? 

Bij KidsPower ontmoet je in het 
Marikenhuis andere kinderen in dezelfde 
situatie. Iedereen in de groep heeft net 
als jij een zieke mama of papa, zus of broer. 
Bij ons in de groep bieden we jou een 
steuntje in de rug. Je kunt samen met 
leeftijdgenoten praten, knutselen, spelletjes 
doen en buiten spelen.

Inloophuis voor mensen die geraakt zijn door kanker  
Slotemaker de Bruïneweg 163  |  6532 AC Nijmegen  |  024 - 3031522

Dingen die vroeger heel 
gewoon waren, zijn dat 
nu opeens niet meer... 

Dat kan je bang, boos of verdrietig maken. 

Bij KidsPower mag je helemaal jezelf zijn,
samen met leuke dingen bezig zijn of juist 
stoom afblazen. Je bent van harte welkom!

Wanneer is KidsPower

Een keer per maand op zaterdag  |  13.00 – 15.00 uur 

Voor actuele informatie kijk op de website  
www.marikenhuis.nl

Voor de ouders

Ieder kind reageert anders op de 
confrontatie met kanker. Leeftijd, 
karakter en ontwikkelingsfase spelen 
een rol, maar ook de manier waarop 
er in het gezin met de situatie wordt 
omgegaan, is van invloed. 

Wanneer een kind uit evenwicht dreigt 
te raken, kan extra begeleiding nodig 
zijn. Het Marikenhuis biedt hiervoor 
verschillende mogelijkheden. 
Meer Informatie leest u op de website 
van het Marikenhuis.

Volg ons op Social Media
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Samen is het 
net iets 
makkelijker 
dan alleen

Ben je tussen de 4 en 12 jaar 
oud en wil je wel eens een 
keer in een groep zijn, waar 
je niks hoeft uit te leggen? 

Heb je vragen en/of afl eiding 
nodig en heb je zin in leuke 
activiteiten? 

Kom naar KidsPower!

Vind je het allemaal toch erg 
spannend, neem gerust een 
vriend(in) mee. 

Wat is het Marikenhuis eigenlijk?

Het Marikenhuis is er voor iedereen die op de een of 
andere manier met kanker te maken krijgt. 

Of je nu zelf ziek bent of iemand waar je veel van 
houdt, in het Marikenhuis luisteren we graag naar je 
verhaal. Je kunt er meedoen aan allerlei activiteiten. 
KidsPower is er speciaal voor jou.

Volg ons op Social media

Informatie + aanmelden

KidsPower is gratis. Meer weten of opgeven? 

Stuur een mail naar kidspower@marikenhuis.nl 
of bel met Bianca  |  06-29471415  |  bereikbaar op 
maandag en woensdag van 10.00 - 16.00 uur 

Bryan en Evi vertellen

Bryan “Ik vind het heel leuk om naar KidsPower 
te gaan. Ze weten daar van de ziekte van mijn 
vader maar we hoeven het er niet de hele tijd 
over te hebben. Mag wel, moet niet. 
Gewoon dingen maken of iets bakken, dat vind 
ik het leukste“.

Evi “Ik vind het fi jn om op een zaterdag naar 
KidsPower te gaan. Thuis is het helemaal 
anders sinds mijn zusje zo ziek is. Op zaterdag 
is er geen school en weet ik vaak niet wat ik 
moet doen. Hier mag je gewoon dingen doen 
die leuk zijn en er zijn vaak ook een paar 
andere kinderen om mee te spelen. Het gaat echt 
niet de hele tijd over kanker hoor!”.


