samen voor beter

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker

Schouwstede 2b

3431 JB Nieuwegein

Informatie en contact
VOKK
Schouwstede 2b
3431 JB Nieuwegein
t: 030 2422944
e: bureau@vokk.nl
i: www.vokk.nl

Hier
postzegel
plakken

Facebook:

Twitter:

VOKK

@vokk_nl

KanjerKetting

@deKanjerKetting

Fanconi anemie

@fanconianemie

De VOKK steunt gezinnen met een kind met kanker en Fanconi anemie

Persoonlijk contact

en werkt aan de beste zorg, tijdens en na behandeling. Wij zijn er

Wil je in contact te komen met iemand in een vergelijkbare situatie dan

voor jou en je kunt bij ons terecht met vragen, voor informatie en voor

kan dat via ons op verschillende manieren, zoals:

persoonlijk contact. Ook behartigen we jullie belangen.

• (thema)bijeenkomsten

Uit eigen ervaring weten we wat kinderkanker voor je gezin betekent.

• ontspannende activiteiten voor je kind(eren) of je gezin

Samen voor beter is bij alles ons uitgangspunt.

• weekendkampen voor je kind(eren)
• een maatje voor je kind via ons mentorprogramma

Voorletters:

• besloten Facebookgroepen

Belangenbehartiging

Plaats:

Door te luisteren naar jullie ervaringen, weten we wat nodig is om de
zorg en nazorg te verbeteren. We doen dat door:
• samen te werken met zorgverleners en de Stichting Kinderoncologie
Nederland (SKION)
• het Prinses Máxima Centrum voor
Kinderoncologie dat we samen met
SKION hebben opgericht

E-mail

betere zorg voor kinderen met kanker in ontwikkelingslanden
Verder hebben wij een uitgebreid aanbod aan informatie, zoals:

Bovendien ontvang
je Attent en eventueel

• symposia en informatiebijeenkomsten

L F, kun je (meestal)

• onze websites, o.a.

gratis deelnemen

- www.vokk.nl

aan onze activiteiten

- www.kanjerketting.nl

en onze uitgaven

- hersentumoren.vokk.nl

tegen verzendkosten

- www.fanconianemie.nl

of met korting
bestellen.

Kijk voor een overzicht van onze
uitgaven op webwinkel.vokk.nl.

Aanmeldingskaart

ontvangt als je lid bent
• leskoffers die de school van je kind kan lenen

Telefoon:

en daarmee andere gezinnen.

• ons kwartaalblad Attent en ons jongerenmagazine L F die je

Adres:

• onze KanjerKetting die de behandeling voor je kind tastbaar maakt

Als lid van de VOKK steun je ons werk

Aanhef: Dhr / Mw / Fam*

uitleg geven over chemotherapie en bestraling

Naam:

Lid worden
Je kunt je ook eenvoudig aanmelden als lid via www.vokk.nl

diagnose via het ziekenhuis krijgt
• onze prentenboekjes Chemo-Kasper en Radio-Robbie die je kind

o Ik word lid en ontvang graag Attent/ L F / geen van beide*

• onze Dagboekagenda met diverse bijbehorende brochures die je bij

* s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is

verzekeringen enz.
• als lid van Childhood Cancer International (CCI) te werken aan

Wij sturen je een bevestigingsmail na ontvangst van je aanmelding.

werk en second opinion dan kun ons altijd bellen of mailen.

instanties over zorg, begeleiding, onderwijs, arbeidsproblematiek,

Handtekening:

Heb je vragen op het gebied van bijvoorbeeld verzekeringen, school,

Postcode:

• regelmatig te overleggen met politiek, verzekeraars en andere
Informatie

Datum:

Wat doen we?

