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WEER  
IN BALANS

Nienke | gastvrouw | scholenproject

activiteiten

lezingen

psycho sociale ondersteuning

gewoon een kopje koffie



Jacqueline Crooijmans | Directeur |  
‘Wij helpen een nieuwe 
balans in het leven te 
vinden.’

Talenten benutten van vrijwilligers
Twee jaar geleden kwam Jacqueline naar aanleiding van een 
vacature bij het Vicki Brownhuis. Het leek haar een uitdaging om 
in een maatschappelijke organisatie te werken die op vrijwilligers 
draait. Bovendien was het in Brabant en daar is ze geboren, in 
Waalre.

Jacqueline komt uit de non-profit sector en heeft hierin veel 
leidinggevende ervaring opgedaan. “Het geeft een goed gevoel 
dat alle vrijwilligers werken vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. 
En het is belangrijk dat de medewerkers zich comfortabel voelen 
en verbonden blijven aan het huis. De insteek is dat ieder werkt 
vanuit eigen talenten en waarden en dus doet waar hij/zij goed 
in is. Het Vicki Brownhuis biedt samen met IPSO ook interne 
opleidingen aan, zodat de medewerkers zich verder kunnen 
ontwikkelen.” 

Samenwerking binnen en buiten
Jacqueline is samen met het bestuur verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen binnen en buiten het Inloophuis. Dit betekent 
zorg voor de organisatie, haar medewerkers en gasten. Om 
dit voor elkaar te krijgen is de samenwerking met bedrijven, 
verenigingen, patiëntenorganisaties, zorginstellingen, scholen 
en vrijwilligers in de regio erg belangrijk. Net als voldoende en 
goed in beeld komen en netwerken. Iets waar ze dagelijks mee 
bezig is. Het Vicki Brownhuis biedt veel activiteiten, individueel 
of in een groep. Kwaliteit staat daarbij voorop; alle docenten 
zijn professioneel gekwalificeerd en ook binnen het huis zijn 
specialisten in ICT, administratie, communicatie en recruitment.

Het Vicki Brownhuis is een aanvulling op de 
medische zorg
“Professionele zorg is nodig, en wij zijn een aanvulling hierop. Wij 
behoren tot het netwerk van de informele psychosociale zorg. 
Dit past naadloos in de transitie van de zorg zoals de overheid 
probeert te realiseren. Als je bedenkt dat wij al 26 jaar bestaan 
kun je zeggen dat het Vicki Brownhuis  eigenlijk een voorloper is. 
De kosten voor de gezondheidszorg zijn heel hoog in Nederland. 
Dus werken met vrijwilligers is goed. Het welbevinden van 
mensen is belangrijk. Door initiatieven als het Vicki Brownhuis 
komt er minder druk op de professionele zorg. Ofwel social return 
on investment, elke euro die je erin stopt, brengt meer op. 

De effecten van de 
ziekte kanker zijn 
structureel. Het is 
belangrijk leren om te 
gaan met de effecten 
van kanker, jezelf 
opnieuw uitvinden. 
Maar ook de naasten 
en nabestaanden 
ondersteunen we. Zij 
hebben ook te maken 
met de gevolgen van 
de ziekte kanker. Wij 
helpen een nieuwe 
balans in het leven te 
vinden.”
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Lola Nouwens | gast |  
‘Het zou een vanzelf-
sprekend onderdeel 
moeten zijn bij de  
behandeling van kanker.’

Eerst vrijblijvend kennismaken
Lola heeft op jonge leeftijd borstkanker gekregen. In het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis nam ze een foldertje mee van het Vicki 
Brownhuis. In eerste instantie had ze geen behoefte om daar 
heen te gaan. Eerst maar gaan voor de operatie, chemo’s en de 
bestralingen. Een vriendin raadde haar aan naar het Inloophuis 
te gaan, zij had er goede ervaring mee na het overlijden van haar 
moeder. 
Samen met die vriendin ging Lola een kop koffie drinken en kwam 
ze er achter dat het Vicki Brownhuis meer is dan praten alleen. Dat er 
ook veel leuke activiteiten zijn om aan mee te doen. Ze begon met 
de speciale zomer activiteiten. Zo kon ze vrijblijvend kennis maken.

Bondgirls – een groep van jonge vrouwen 
met kanker
Tijdens haar bestraling had ze behoefte aan lotgenotencontact. 
Ze maakte kennis met de Bondgirls. Jonge vrouwen lopen door 
kanker vaak tegen problemen aan die lastig met leeftijdsgenoten 
te bespreken zijn, zoals re-integratie, relaties, jonge kinderen, 
vermoeidheid enzovoort. Bij de Bondgirls is er naast gezelligheid ook 
een luisterend oor en deel je de ongemakken die kanker met zich 
meebrengt. Je hebt aan een half woord genoeg. “We komen 1x per 
maand bij elkaar. Er is ruimte voor een speciaal programma, thema’s 
of gewoon samen praten over de dingen die ons bezig houden.”

Het Vicki Brownhuis is voor Lola: aandacht voor zichzelf en even 
‘uit haar hoofd’. Telefoon op de vliegtuigstand en zich dan lekker 
laten verwennen. Bijvoorbeeld door een dieptemassage van 
Geert Glaudemans, of een andere lekkere massage. En een leuke 
cursus Freewriting, schrijfoefeningen waar je emoties mee raakt.

Hier begrijpen ze dat je boos, moe en ver-
drietig kunt zijn
“Het Vicki Brownhuis zou een vanzelfsprekend onderdeel moeten 
zijn bij de behandeling van kanker” vindt Lola. “In het ziekenhuis 
zijn ze gericht op behandeling. Maar hier in het Vicki Brownhuis is 
ruimte voor verwerking. En dat is zeker zo belangrijk. Want na de 
behandelingen ben je misschien wel schoon, maar echt nog niet 
beter. Zeker op emotioneel gebied.”
 
Het gaat langzaam aan beter. Lola is er nog niet en laat de dingen 
komen zoals ze zijn. Ze wil niet meer op dezelfde voet verder. 
Zo is ze pas raadslid geworden in Boxtel. Haar partij staat voor 
duurzaamheid en socialisering van de maatschappij. Verder heeft 
ze een stichting voor kinderen in Ghana. Waar ze met passie voor 
werkt. “Langzaamaan krijgt je leven weer vorm, dan wil je je tijd 
en energie ook goed besteden.” 
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Hans Pruijt | internist hematoloog en oncoloog JBZ |  
‘Psychosociale 
ondersteuning wordt 
steeds belangrijker naast 
de klinische zorg.’

Hans Pruijt is specialist in de interne geneeskunde. Hij heeft zich 
toegelegd op hematologie en oncologie, dat wil zeggen dat 
hij zich vooral bezig houdt met ziekten als kanker en leukemie. 
“Tegenwoordig is steeds meer mogelijk, maar echt genezen 
kunnen wij patiënten lang niet altijd. Door de verschillende 
therapeutische mogelijkheden van nu kunnen ze vaak wél langer 
blijven leven met een goede kwaliteit van leven. Daarin kan het 
Vicki Brownhuis ook een rol spelen.”

Als de patiënten behandeld zijn, komt de 
nazorg om de hoek kijken
“Het weer in balans komen na de diagnose kanker kan een 
zwaar en lang proces zijn, waarin angst en nare bijwerkingen 
overwonnen moeten worden. Als specialist heb je geen tijd 
om hier voldoende aandacht aan te geven. Daarom zijn er in 
het ziekenhuis speciale verpleegkundigen die informeren over 
de nazorg en bijzorg. Behalve het Vicki Brownhuis zijn er nog 
diverse andere organisaties en opvangmogelijkheden, zoals 
patiëntenverenigingen die bijdragen aan algeheel herstel. Ook 
de huisarts speelt hierin een belangrijke rol. Afhankelijk van de 
behoefte, is het aan de patiënt zelf om hier een keuze in te maken.” 

Goede patiëntenzorg is teamwork 
“Om nóg patiëntgerichter te werken, hebben we een bijeenkomst 
gehad met 48 professionals, vrijwilligers en bestuurders uit 
de formele en informele zorg, ziekenhuis, gezondheidscentra, 
arbeidsreïntegratie, inloophuizen etc, uit de regio Den Bosch. 
Centraal stond de vraag hoe op het juiste moment door de juiste 
hulpverlener de juiste aanvullende oncologische zorg gegeven 
kan worden. Op een manier die aansluit bij de behoeften en 

mogelijkheden van de (ex-)patiënt, cliënt, gast en naasten. Dan 
gaat het om zaken als: van huidig naar gewenst zorgproces, 
communicatie (bekendheid) en informatie, rollen en verwijzen, 
financiën en vergoedingen. Er komt een vervolgbijeenkomst 
met alle partijen, waarin de gezamenlijke wil om de aanvullende 
oncologische zorg in de regio te organiseren de boventoon voert. 

Het Vicki Brownhuis zou dat kunnen faciliteren. Het is een goede 
manier om zich te profileren. 
Denken in gezamenlijke belangen. Het is een uitdaging om dat 
voor de hele regio dat in kaart te brengen.”
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Wist je dat het Vicki brownhuis:

• Één van de oudste inloophuizen van Nederland is en 26 jaar 
bestaat;

• Een ANBI stichting is en IPSO gecertificeerd;
• 4500 contactmomenten heeft per jaar;
• Altijd in is voor nieuwe evenementen en activiteiten, 

samenwerkingsverbanden, goede doelenacties;
• Elk jaar ongeveer 35 verschillende activiteiten aanbiedt, 

bijvoorbeeld:
• Elke 1e dinsdag in februari een Vicki Brownkoffieochtend;
• 10x per jaar een speciale verwendag;
•  Elke laatste vrijdagmiddag van de maand een 

manneninloop sociëteit;
• Programma’s ontwikkelt voor zowel het primair-,  als 

voortgezet-,  als beroepsonderwijs;
• Elke maand inloopspreekuren in het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis Den Bosch en in het Bernhoven Ziekenhuis Uden;
• In 2019 een regionale gezinnendag organiseert samen met 

andere Brabantse inloophuizen.

Wim van Zon | gastheer | kok | campagnecomité |   
‘Inbreng en actiebereid-
heid van vrijwilligers is 
groot.’

Wim weet wat het is om met kanker om te gaan. Hij had een tijdje 
buikklachten en ging nietsvermoedend naar de dokter. Toen 
bleek dat de oorzaak kanker was. Een grote schok, maar na een 
operatie en een na-traject gaat het gelukkig weer goed. Hij werkt 
al 3 jaar als vrijwilliger bij het Vicki Brownhuis.

Campagne voeren voor het Vicki Brownhuis
Wim’s betrokkenheid bij het Vicki Brownhuis is om meer redenen 
waardevol. Hij heeft een groot netwerk, waardoor hij veel nuttige 
contacten kan leggen voor het Vicki Brownhuis. Zijn ervaring 
bij het campagnecomité van het Rode Kruis zet hij in samen 
met Frank en Ingrid Dobbelsteijn. Zo organiseren zij samen met 
de Lions Crèvecoeur uit Vught het Taste4Charity matinée. Alle 
opbrengsten komen ten goede aan het Vicki Brownhuis. 

Kookworkshops verzorgen
En last but not least verzorgt Wim éénmaal per maand 
kookworkshops voor Vicki Brownhuis-gasten. Lekker samen 
koken, leren van elkaar, even helemaal uit je hoofd. En daarna een 
heerlijk diner met een wijntje dat gezamenlijk genuttigd wordt. Er 
is ruimte voor lotgenotencontact, uitwisselen van recepten, maar 
ook gewoon een avond samen genieten. En een introducé mag 
natuurlijk mee. Wim kookt voor zijn hobby en heeft het zelfs tot 
in de finale geschopt in Duitsland met ‘die Küchenschlacht’ (een 
evenknie van heel Holland kookt).

Sponsorloop op de Antonius Abtschool 
Lionsclub Crèveceur organiseerde voor het Vicki Brownhuis een 
sponsorloop op De Antonius Abt school, die veel opleverde. 
Hieruit is het initiatief Basisschool Onderwijs Project gekomen. 

“Een educatief lesprogramma waarmee we kinderen kennis laten 
maken met ons inloophuis en kanker bespreekbaar maken. Ik 
vind het bijzonder dat er steeds weer nieuwe initiatieven worden 
ontwikkeld; de actiebereidheid van mensen is groot. Het is enorm 
inspirerend en motiverend om bij een team van zoveel bevlogen 
vrijwilligers betrokken te zijn.”
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Maarten Pieters | voorzitter bestuur Stichting Vicki Brownhuis |  
‘Gewoon voor een ander.’

Het Vicki Brownhuis en haar gasten laten 
floreren 
Maarten is sinds 2016 voorzitter van het bestuur. “Wij behartigen 
de wettelijke verplichtingen van het Vicki Brownhuis enerzijds 
en anderzijds hebben we tot doel de cultuur die heerst in het 
inloophuis te bevorderen. Onze vrijwilligers zorgen voor een 
goede sfeer, een luisterend oor, een fijne omgeving om gasten 
zich thuis te laten voelen. Als bestuur kan je meer afstand nemen. 
Zorgen dat iedereen kan werken in een warme inspirerende 
omgeving met alle faciliteiten die hierbij horen.” 

Samen met alle vrijwilligers
“We denken vanuit talenten en geven de ruimte om eigen ver-
antwoordelijkheid te nemen. We hebben immers allen hetzelfde 
doel: de zorg voor onze gasten. De veranderende wereld vraagt 
steeds meer van onze vrijwilligers. De aandachtgebieden liggen 
ook buiten het Vicki Brownhuis. Bijvoorbeeld de scholenproject-
en, inloopochtenden in ziekenhuizen, themalezingen, fondsen-
werving etc. Onze vrijwilligers organiseren dit allemaal zelf naast 
hun gastvrouw|heerschap. Dat vraagt energie, tijd en flexibiliteit.”

In het bestuur zitten – net als bij de vrijwilligers – mensen met 
diverse kwaliteiten. Maarten zet vooral zijn bestuurlijke ervaring 
en netwerk in. Hij was hiervoor wethouder bij de Gemeente 
Oisterwijk. Anderen komen uit het onderwijs, bedrijfsleven, zorg 
en de financiële hoek. Zo is er zoveel mogelijk expertise aanwezig 
die ingezet kan worden ten behoeve van het inloophuis.

Baanbrekend en verbindend
“We organiseren brainstormsessies met alle betrokkenen om te 
praten over de toekomst van de zorg. De burger bepaalt steeds 
meer de eigen regie. De nazorg wordt maatwerk die aansluit bij 
de behoefte. Dit kunnen wij faciliteren door te luisteren, goede 
contacten in de hele zorgketen te bevorderen en in te spelen op 
veranderingen in de maatschappij. 
Dus samenwerking met alle partijen, patiënten, ziekenhuizen, 
specialisten, zorginstellingen, huisartsen, patiëntenverenigingen, 
psychologen, fysiotherapeuten etc. 

Ons doel is een open en veilige omgeving te creëren voor onze 
gasten. Activiteiten en lotgenotencontact te bieden, zodat zij 
weer in balans kunnen komen na de diagnose kanker. En als wij 
zelf niet kunnen voldoen aan de vraag, is er voldoende ervaring 
aanwezig om gasten door te verwijzen.
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Geert Glaudemans | docent diepteontspanning |   
‘Het is nooit te vroeg om 
naar het inloophuis te 
gaan.’

Geert is vier jaar geleden begonnen bij het Vicki Brownhuis. Eerst 
helpen op een verwendag. Daarna kreeg hij al gauw de vraag of 
hij de diepteontspanning wilde gaan verzorgen voor de gasten. 

Wat doet diepteontspanning?
“Door vragen te stellen kom je al gauw bij de emotie. Als je deze 
kunt toelaten, komt er plaats voor ontspanning. Mensen zijn 
zich daar vaak niet van bewust. Daarom is bewustmaken van de 
stroming in het lijf belangrijk. Dat doe ik door aanraking, diepe 
buikademhaling of een geleide meditatie. Bedoeling is om diep 
in ontspanning te komen. Altijd afgestemd op de gast, het is 
maatwerk. Na zo’n sessie draag ik de gast over aan de gastvrouw/- 
heer. Zij weten precies hoe ze met de gasten om moeten gaan. 
Even kopje thee en met rust laten of gewoon luisteren.” 

Reïntegratie, je bent zogenaamd schoon
“De werkgever en het UWV staan weer op stoep. Je bent 
doodmoe van alles. De één wil aan de slag en loopt zichzelf 
voorbij. De andere kan het werk niet meer aan. De behandeling 
brengt iets op gang. Inzicht en aandacht voor jezelf, maar ook 
acceptatie van verandering in het lichaam. Littekens, haar- en 
concentratieverlies.” 

Ook voor mantelzorgers
“Thuis gaat alle aandacht naar degene die ziek is. Maar ook 
mantelzorgers hebben spanningen en verdriet. Sommige 
angsten worden niet met de partner gedeeld; de doemscenario’s 
die je niet wilt. Dan is het goed om die blokkade eruit te laten. Je 
mag bij Geert gewoon genieten, maar ook huilen. Dat lucht op. 
Iedereen is welkom, man en vrouw, jong en oud.”

Helend voor twee
Geert biedt ook duo-sessies aan. “Een sessie met twee mensen 
tegelijk is zo helend voor beide partijen. Een dochter is 
bijvoorbeeld ziek en haar moeder staat hulpeloos aan de kant. 
Door samen de emotie te delen en vervolgens een meditatie en 
ontspanning, kan je samen het proces aan. Je kan niet beloven 
dat het goed komt. Maar wel helpen weer in balans te komen.”

Voor ontspanning en balans biedt het Vicki Brownhuis ook nog 
hand-, voet- en gezichtsmassage en natuurlijk yoga.
Behalve behandeling in het Vicki Brownhuis, biedt Geert ook 
coaching vanuit zijn eigen praktijk.
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Barbara van der Meulen | #BOP | Scholenproject |   
‘Ieder kind komt een keer 
in aanraking met kanker..’

Kanker in het gezin zet alles op zijn kop
Voor de patiënt zelf, maar ook voor de partner en de kinderen. 
Een kind dat geconfronteerd wordt met kanker in zijn directe 
omgeving kan vaak moeilijk verwoorden wat zich van binnen 
afspeelt. Je ziet soms dat er iets mis is doordat het kind ander 
gedrag laat zien: het wordt stiller of juist drukker, snel boos of 
verdrietig, krijgt moeite met concentreren, met slapen, etc.

Basisschool Onderwijs Project #BOP
Barbara van der Meulen is projectleider van het Basisschool 
Onderwijs Project, ofwel BOP. “We hebben hiervoor een 
onder-, midden- en bovenbouw lesprogramma ontwikkeld. De 
doelstelling is te ontdekken wat je daar allemaal kunt doen en 
kanker bespreekbaar maken. Alle programma’s zijn opgedeeld in 
een informatief, een creatief en een actief gedeelte. Afgestemd 
op de leeftijdsgroep. Het is een interactief gebeuren, in kleine 
groepen, geleid door betrokken vrijwilligers die ervaring hebben 
met kinderen en ziekzijn. 

We ontvangen eenmaal per maand op donderdagochtend een 
groep, begeleid door de leerkracht en een paar ouders. Er zijn in 
principe geen kosten verbonden aan deze ochtenden. Meestal 
organiseert de school in ruil bijvoorbeeld een sponsorloop ten 
behoeve van het Vicki Brownhuis, of een andere actie waar geld 
opgehaald wordt voor het goede doel. Dit doen we in overleg en 
we kunnen hier ook bij adviseren en ondersteunen.” 

Poppenspel met Bop en dokter Neus
“Om ziek zijn bespreekbaar te maken, doen we dit jaar voor het 
eerst een leuk poppenspel. Met speciaal daarvoor gemaakte 
poppen en verhalen. Iemand in het gezin is ziek en moet naar het 
ziekenhuis. Bop is de hoofdpersoon en hij maakt van alles mee: 
mama is verdrietig, dokter Neus zegt rare woorden en doet enge 
dingen, maar er zijn ook vriendjes die kunnen helpen. Wat Bop 
meemaakt leggen we voor aan de kinderen; wat doet het allemaal 
met je? Ken je iemand die heel ziek is?“

Scholen kunnen meedoen
“Heb je als school interesse om kennis te maken met dit 
lesprogramma? Neem contact op met het Vicki  Brownhuis en 
vraag naar het #BOP. Wij nemen dan contact op. 
Verder hebben wij ook andere mogelijkheden voor kinderen die 
geraakt zijn door kanker. Zelf, of in de familie of vriendenkring. 
Zoals kunstzinnige therapie, psycholoog, diverse massages, of 
gewoon een luisterend oor.”
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JOP-team | #JOP | Jongeren Onderwijs Project |    
‘Er wordt al genoeg  
gekankerd…’ 

Middelbare scholen en voortgezet onderwijs
Als je vraagt op een middelbare school wie er te maken heeft 
gehad met kanker steekt 80% van de leerlingen hun vinger op. 
Behalve BOP, is er dus ook een JOP (Jongeren Onderwijs Project) 
waarin een lesuur wordt besteed aan Kanker en de impact ervan. 
Bedoeling is om dit onderwerp op de agenda te zetten voor 
jongeren, op wat voor manier ook.

De jongeren komen in principe naar het Vicki Brownhuis. “Op 
deze manier worden meteen de vooroordelen die er heersen over 
inloophuizen ontzenuwd, dat er alleen maar huilende of oude 
mensen rondlopen bijvoorbeeld”, stelt het JOP-team. 
“Ze komen binnen in een warme huiskamer, in een goede 
sfeer. Er is een yogaruimte, een kamer waar creatieve dingen 
kunnen ontstaan, een ruimte waar gemasseerd kan worden, een 
gezellige spreekkamer. De jongeren zien een filmpje en krijgen de 
algemene informatie over het Vicki Brownhuis.” 

Heftig onderwerp
“We hebben contact met een viertal scholen voor voortgezet 
onderwijs uit de regio Den Bosch. Het JOP-lesuur valt in de 
categorie Levensbeschouwing en is voor de 2e of 3e klas. In 
overleg met de betreffende leerkracht maken we het programma. 
Omdat het een heftig onderwerp is, worden de ouders en 
leerlingen ingelicht over de inhoud. Het gezin kan zodoende 
vooraf of achteraf ook nog inspelen over het onderwerp kanker, 
dat wellicht voorkomt in de familie of vriendenkring. 

We geven ook les aan middelbaar beroeps onderwijs in de Zorg. 
Zij zijn onze toekomstige ambassadeurs en kunnen mensen 
doorverwijzen naar het Vicki Brownhuis.”

Nederland is het enige land dat scheldt met 
ziektes
“Het programma is interactief. We willen proberen iets los te 
maken. Dit doen we door middel van stellingen die in kleine 
groepen besproken worden. Soms is het heel heftig en soms 
slaan mensen dicht. Wij begeleiden dit daarom altijd met drie 
personen. En we vullen elkaar heel goed aan. Als kinderen het 
lastig vinden of moeten huilen, gaan we indien gewenst met die 
persoon uit de groep. Ook kunnen we uit ervaring onze verhalen 
vertellen, dat maakt veel indruk. 

We sluiten af met een rondje schelden. Waarom? Om jongeren 
bewust te maken dat het kwetsend kan zijn voor iemand die te 
maken heeft met kanker, als je scheldt met het woord kanker. 
Achteraf blijkt vaak dat het zo echt niet bedoeld is. Beter dus om 
ziektes niet als scheldwoord te gebruiken!” 
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Vicki Brownhuis | Vrijwilligers |     
‘Wat kunnen we betekenen 
voor u?’

Het Vicki Brownhuis: méér dan kanker…
Het Vicki Brownhuis is één van de oudste inloophuizen in 
Nederland en bestaat al 26 jaar. Wij bieden een warm/gastvrij 
huis, een luisterend oor, professionele hulp, lotgenotencontact en 
diverse activiteiten voor iedereen die kanker heeft (gehad). Maar 
ook naasten zijn van harte welkom. Hun leven staat ook op z’n 
kop na een heftige diagnose kanker.

Het Vicki Brownhuis is aanvullend op de 
medische zorg. 
Wij ondersteunen mensen met kanker met hun psychosociale 
problemen en helpen hen om weer in balans te komen. Er 
werken ongeveer tachtig vrijwilligers in het Vicki Brownhuis. Zij 
werken als gastheren/-vrouwen, als professionele vrijwilligers voor 
allerlei activiteiten, op de administratie en als bestuursleden. 

Wij bieden
• Een gastvrije ontvangst door één van onze gastvrouwen of 

-heren met een kopje thee of koffie. Zij kunnen met u praten 
over alles wat u bezighoudt en u informeren over de vele 
activiteiten die wij bieden.

• Tijdens deze activiteiten kunt u lotgenoten ontmoeten en 
eventueel elkaars ervaringen delen. Bijvoorbeeld over de 
vermoeidheid, concentratieverlies, relaties, werksituaties, 
ziekenhuisbezoeken, angst, onzekerheid en alle overige 
gevolgen die kanker met zich mee kan brengen. 

• Activiteiten: wandelen, zingen, yoga, meditatie, we bieden 
diverse massages, schilderen en fotografie.

• Professionele vrijwilligers bieden een luisterend oor als het gaat 
om psychische klachten. En we bieden (rouw)verwerking en 
coaching. Er is een psycholoog.

• Wij verzorgen ook lezingen, kookworkshops, verwendagen en 
hebben een speciale groep voor jonge vrouwen met kanker, de 
Bondgirls.

• Patiëntenverenigingen verzorgen informatieavonden, zoals 
bijvoorbeeld de prostaatkanker- en de stomavereniging.

• We werken samen met scholen en diverse zorginstellingen, 
zoals huisartsen, fysiotherapeuten en ziekenhuizen.

Alles mag en niets moet... als u het maar naar uw zin hebt! 

Aartshertogenlaan 469 - 5213 JA ’s-Hertogenbosch - www.vbrownhuis.nl 

Colofon:
Dank aan alle adverteerders die dit blad mogelijk maken.
Foto’s: Gerard Monté
Teksten en foto’s: Judith Kielman (Bedankt Els voor je redactionele inbreng)
Dank aan Jacqueline, Maarten, Lola, Hans, Wim, Lieke, Nienke, Felicia en Barbara voor hun tijd.
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Kom eens kennismaken! | contact   
U kunt alle dagen binnenlopen, zonder afspraak. Wij zijn open van maandag t/m 
donderdag van 9.30 uur tot 16.30 uur en op vrijdag van 9.30 – 13.00 uur. NB In de 
maanden juli en augustus zijn wij geopend in de ochtenden van 9.30 tot 13.00u.

Vragen en/of opmerkingen kunt mailen naar info@vbrownhuis.nl. Wij zijn telefonisch 
bereikbaar op 073 – 614 85 50. 

Adres: Aartshertogenlaan 469 - 5213 JA ’s-Hertogenbosch. 

Kijk voor meer informatie op www.vbrownhuis.nl. 

Aartshertogenlaan 469 - 5213 JA ’s-Hertogenbosch - www.vbrownhuis.nl 

Vicki Brownhuis koffieochtend 5 februari 2019 | koffie drinken voor het goede doel
Dat is het idee achter dit nieuwe initiatief waarmee we bedrijven, verenigingen en particulieren in de regio Den Bosch willen betrekken 
bij het Vicki Brownhuis. Een koffiebreak die hen even stil laat staan bij kanker en de impact daarvan op mensen en hun omgeving.

En ook een kans voor het Vicki Brownhuis om structureel jaarlijkse inkomsten te regelen. Wij zijn een organisatie met meer dan 75 
vrijwilligers en wij hebben minstens 4500 contactmomenten per jaar. Wij zijn afhankelijk van gelden van derden.

We hebben speciale koffiekits ontwikkeld die het makkelijk maken een koffiemoment te pakken en met elkaar door te praten over 
kanker. Iedereen kent wel iemand met kanker en heeft gezien of ervaren hoe het iemands leven op z’n kop zet. Hoe belangrijk is het dan 
dat er psycho sociale ondersteuning is voor mensen die geraakt zijn door kanker, en dat kanker bespreekbaar is! Het is de bedoeling om 
van de Vicki Brownhuis koffieochtend een jaarlijks terugkerend support-moment 
te maken, iedere eerste dinsdag van februari.

De Vicki Brownhuis koffiekit
Wij leveren een duurzame koffiekit met daarin koffiebekers, (Vicki) brownies 
en servetjes, plus een collectebus. De kit kost voor een bedrijf € 100, voor een 
vereniging € 50, en voor particulieren € 20. De koffiekit is voor 10 personen. 
Daarnaast ontvangt u informatie over het Vicki Brownhuis met informatie over 
het belang van psychosociale ondersteuning voor mensen die geraakt zijn door 
kanker.

Doet u ook mee? Bel 073 6148550 en vraag naar Jacqueline Crooijmans of Marleen 
van Beek. Of mail uw gegevens naar koffieochtend@vbrownhuis.nl. Wij nemen 
dan contact met u op.

Geniet van uw kop koffie en sta een moment stil bij het Vicki Brownhuis! 
De collectebus staat in de week van 4-8 februari 2019 bij de organisaties die 
meedoen aan de Vicki Brownhuis Koffieochtend. U kunt hierin een vrijwillige 
bijdrage doen. Alle beetjes helpen!


