Locatie Haarlem Schalkwijk
Leonardo da Vinciplein 73
2037 RR Haarlem
T 023 – 88 85 368
E jet@inloophuiskennemerland.nl

Openingstijden
Dinsdag
donderdag

09:30 – 16:30 uur
09:30 – 16:30 uur

Voor een routebeschrijving naar het
inloophuis kunt u naar onze website:
www.inloophuiskennemerland.nl

Wij hebben ook een facebook pagina
waar u al onze activiteiten kunt volgen:
inloophuiskennemerland

Kidsclub

Hoe verder te leven met of na kanker?
De impact van kanker is enorm. Niet alleen voor
jou als patiënt, maar ook voor je naaste
omgeving.
Onderzoek
en
behandeling
beheersen aanvankelijk je leven. Als alle
medische behandelingen achter de rug zijn, wil
je het ‘gewone’ leven weer oppakken. Pas dan
blijkt hoe groot de impact van de ziekte is. Niets
is meer vanzelfsprekend. Er is vaak sprake van
vermoeidheid
en
andere
lichamelijke
ongemakken. Ook onmacht en onbegrip van je
omgeving kunnen je alledaagse leven verstoren.
Inloophuis Kennemerland
Het Inloophuis geeft je handvatten om verder te
gaan. Wij bieden een luisterend oor, deskundige
begeleiding en vele activiteiten. (H)erkenning
van wat er in het huidige moment speelt zal een
belangrijk
onderdeel
vormen
van
de
ondersteuning die wij vanuit het Inloophuis
geven. Je krijgt alle vrijheid om datgene te doen,
te kiezen of te vragen waar je op dat moment
behoefte aan hebt. Het Inloophuis is
laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.
Ook als de behandeling alweer enige tijd
geleden is. Verwerking vraagt immers tijd.
Voor wie?
Kanker heb je niet alleen. Ook je partner en
familieleden zijn welkom. Tevens bieden wij
ondersteuning
aan
mantelzorgers
en
nabestaanden. Het Inloophuis is voor iedereen
die te maken heeft met kanker.

De Kidsclub
De Kidsclub is er speciaal voor kinderen van 8 12 jaar die te maken hebben met kanker in het
gezin. Ook kinderen die zelf een kankerproces
(hebben) doorlopen zijn welkom.

Wanneer
Elke 1e dinsdag van de maand. Start dinsdag 6
november 2018.
Tijd
Van 15.15 tot 16.45 uur.

De diagnose kanker heeft een enorme impact op
alle gezinsleden en op het gezin als geheel.
Er breekt een verwarrende en onzekere tijd aan.
Als het om kanker gaat kunnen kinderen
moeilijke vragen krijgen van leeftijdsgenootjes,
die je als kind eigenlijk niet wilt of niet kunt
beantwoorden.

Wie
Kinderen van 8 – 12 jaar die zelf of binnen het
gezin in aanraking komen met kanker.
Maximaal 6 tot 8 kinderen.
Ouders en/of begeleiders zijn ook van harte
welkom tijdens de kidsclub voor ontmoeting
aan de keukentafel.

Kanker is een lastig woord; het geeft een
rotgevoel en wordt zelfs wel eens als
scheldwoord gebruikt.
Hoe moeilijk het ook is, we proberen er bij de
kidsclub open en eerlijk over te praten zodat je
antwoord krijgt op dingen die je bezighouden.

Waar
Inloophuis Kennemerland Haarlem
Da Vinci, centrum voor ontmoeting
Leonardo da Vinciplein 73
2037 RR Haarlem

Bij de Kidsclub hoeft het niet alleen maar zwaar
te zijn, we doen vooral veel leuke dingen.
Omdat gevoelens waar je mee rondloopt soms
niet makkelijk te uiten zijn, maken we bij de
Kidsclub o.a. gebruik van werkvormen zoals
schilderen,
kleien,
knutselen,
verhalen
voorlezen, dansen of muziek.
Wij bieden graag een plek waar kinderen zich
veilig voelen en met leeftijdsgenoten in een
zelfde situatie contact kunnen maken.
Ingrid Snijders, van KIND&Coach, heeft ruime
ervaring op het gebied van rouw en verlies bij
kinderen, gaat deze groep professioneel
begeleiden.

Kosten
Aan de Kidsclub zijn geen kosten verbonden.
Aanmelding of meer informatie
Per e-mail op jet@inloophuiskennemerland.nl
of telefoon: 023 – 888 53 68.
Door aandacht te besteden aan de gevoelens die
er zijn als iemand in het gezin kanker krijgt, kan
voorkomen worden dat kinderen in een latere
fase last krijgen van onverwerkt verdriet.
Ook al gaat een kind goed met de situatie om,
kan het fijn zijn om met andere kinderen in
dezelfde herkenbare situatie ervaringen uit te
wisselen en te delen.

