
alskankerjeraakt
Help ons mensen met kanker te ondersteunen in de chaos van het ziek-zijn.

Zingeving – Ondersteuning – Troost – Moed

Schuilplaats bieden 
Schuilplaats zijn

Volg al onze activiteiten en ander interessant nieuws
Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief op   www.alskankerjeraakt.nl.En volg ons op Twitter  (@akjr10) en Facebook. 

Wil je ons steunen? Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden voor een partnerschap? Neem dan 
vandaag nog contact op met Marianne Terpstra, sponsors@alskankerjeraakt.nl. 

Ook als je ons niet kunt helpen of als je tips en suggesties hebt met betrekking tot deze 
wervingsactie horen we dat graag van je. We blijven graag in contact.

Meer informatie? Direct ondersteunen? 
Neem vandaag nog contact op!

alskankerjeraakt.nl

www.twitter.com/akjr10 www.facebook.com/sakjr

Deze brochure is een uitgave van de stichting Als kanker je raakt, 
een initiatief van Rita Renema-Mentink en Arie van der Veer (EO). 
Zij weten uit eigen ervaring welke vragen en worsteling kanker 
met zich meebrengt. In hun geloof vinden zij mogelijkheden en 
kracht om met de ziekte om te gaan. Zij willen samen met andere 
‘ervaringsdeskundigen’ mensen met (zingevings)vragen op 
weg helpen en hen waar mogelijk verwijzen naar professionele 
hulpverleners, verwerkingsgroepen, lotgenoten en individuele 
begeleiding.

Jouw steun is 

onmisbaar. 

Ontdek hoe je 

kunt helpen.

De stichting Als kanker je raakt heeft een ANBI status. Giften zijn welkom op 
bankrekeningnummer NL55RABO0160462576 t.n.v. stichting Als kanker je raakt te 
Hilversum. Je kunt je gift ook online doneren op  www.alskankerjeraakt.nl.

Wil je meer informatie? Ga naar www.alskankerjeraakt.nl



Iedereen die geconfronteerd wordt met kanker 
herkent de chaos die deze ziekte veroorzaakt. 
De chaos in het dagelijkse leven, dat wordt 
getekend door ziekte en behandeling, uitput-
ting en moe zijn, opkrabbelen en terugvallen, 
terug vallen en opkrabbelen. Maar ook de  chaos 
in emoties: ongeloof, ontkenning, verwarring, 
acceptatie, teleurstelling, hoop, wanhoop, pijn, 
verlies, verdriet, vreugde…

Als kanker je raakt biedt iedereen in deze chaos 
een open hart en open oor. Als christenen, die 
zelf door kanker geraakt zijn, willen wij kanker-
patiënten en hun omgeving verder helpen. Met 
hen meetrekken. Daarbij kunnen wij de situatie 
niet veranderen, maar wel de kijkrichting. De 
paraplu staat daarbij symbool voor wat wij willen 
zijn: veelkleurig, beschermend, schuilplaats.

Als kanker je raakt…

alskankerjeraakt.nl

alskankerjeraakt.nl

Iedereen die geraakt wordt door kanker wordt 
meegetrokken in de maalstroom en chaos die 
deze ziekte veroorzaakt. De kanker doorkruist de 
dagelijkse gang van zaken in werk, gezinsleven, 
sociale contacten en ontspanning.

Dan willen wij er voor jou zijn met:
•	 Begeleiding & Advies:  
 voor een ieder die met (de gevolgen van)   
 kanker strijdt
•	 Ondersteuning & Troost:  
 voor hen die geconfronteerd worden met   
 verlies, dood en rouw
•	 Hoop & Levenskunst:  
 voor diegenen die (nog) verder moeten,   
 mogen en/of willen leven

“Wij bieden 
iedereen in de 

chaos van het ziek 
zijn een open hart 

en open oor.”

Ga naar www.alskankerjeraakt.nl en ontdek meer over 
onze bewogenheid en drijfveren. Maar ook hoe wij willen 
ondersteunen. En hoe wij er voor de ander willen zijn…

Wij willen een schuilplaats bieden! Maar dat 
kunnen we niet alleen. Omdat wij geen subsidie 
ontvangen, is jouw ondersteuning onmisbaar. 
Dat kan financieel, maar ook op andere 
manieren. Dat kan individueel, maar ook als 
organisatie. Help je mee?

Wij hanteren een anti-strijkstokbeleid. Dat houdt 
in dat onze bestuurders en medewerkers geen 
extra vergoeding ontvangen voor hun activiteiten 
voor Als kanker je raakt. Daar komt bij dat wij 
bewust kiezen om al onze activiteiten gratis 
toegankelijk te laten zijn.

Jouw bijdrage wordt aangewend voor:

•	 Organisatie van landelijke ontmoetingsdag
•	 Organisatie van regionale ontmoetingsdagen

•	 Ondersteuning via e-help en opzetten online   
 communities
•	 Opleiden en toerusten workshopleiders en   
 begeleiders
•	 Inzet van rouwbegeleiders en geestelijk   
 verzorgers
•	 Het boek “Als kanker je raakt”
•	 Advies aan oncologen, verpleegkundigen,   
 therapeuten en counselors
•	 Uitbouw website, sociale media en e-coaching
•	 Crossmediale bekendmaking van stichting en  
 activiteiten
•	 Opbouw landelijk netwerk christelijke   
 hulpverleners
•	 Huur van locaties, faciliteiten en    
 ondersteunende apparatuur
•	 Het jaarlijkse fiets- en sponsorevenement   
 Sport4Hope

Jouw steun is onmisbaar

Partnerschap. Wij vragen niet alleen.  
Wij bieden ook wat.

Enkele mogelijkheden tot samenwerking:
•	 Ons activiteitenaanbod inzetten ter ondersteuning van jouw collega’s. De manier waarop dit  
 gebeurt, wordt in onderling overleg bepaald en kan volledig op maat worden gemaakt waarbij we  
 rekening houden met de aard en grootte van je organisatie.
•	 Met name de inzet van e-help is snel realiseerbaar en bijzonder effectief. Dit middel kan vaak   
 helpen om een eerste stap te zetten, contact te leggen en erkennen dat je anderen nodig hebt als  
 je geraakt bent door kanker. Een vervolg kan het bezoeken van een ontmoetingsdag zijn, maar  
 dat hoeft natuurlijk niet.
•	 Natuurlijk kunnen wij ook meedenken en ondersteunen bij de communicatie richting je   
 medewerkers.

Wij verwachten dat een partnerschap juist voor 
een Christelijke werkgever interessant is om zo - 
naast al het reguliere aanbod aan hulpverlening 
- ook vanuit het christelijk perspectief   onder-
steuning aan te bieden. Niet alleen aan de 
werknemer, maar ook aan zijn/haar omgeving.

Ook in jouw organisatie werken mensen die zelf of 
in hun omgeving door kanker geraakt zijn. Daarom 
staan wij open voor een partnerschap waarin wij 
deze mensen begeleiden, ondersteunen en er 
voor hen zijn. Namens jouw organisatie.


