Vrijwilligers van het Vicki Brownhuis in het zonnetje gezet
Op woensdagavond 18 januari zijn zes vrijwilligers van het Vicki Brownhuis door Stichting 1184 in het
zonnetje gezet. Onze vrijwilligers hebben deelgenomen aan een ‘culinaire wandeling’ door de Korte
Putstraat in Den Bosch. Ook vrijwilligers van andere organisaties die zich belangeloos inzetten voor
maatschappelijke doeleinden waren hierbij aanwezig. Na een eerste ontmoeting in Café Banier, gaat
de ‘culinaire wandeling’ langs drie deelnemende restaurants: LUX, In den Zevenden Hemel en
Allerlei.
De vrijwilligers van de verschillende uitgenodigde organisaties ontmoeten elkaar tijdens een
driegangendiner in wisselende samenstelling. Zo hebben wij veel nieuwe mensen ontmoet en met
elkaar kunnen uitwisselen welke zinvolle vrijwilligersactiviteiten er voor de stad Den Bosch gedaan
worden.
Ook het Vicki Brownhuis werd tijdens deze avond enorm verrast met een checque van €500! Wij zijn
enorm blij met deze donatie en zullen het geld gebruiken om door te gaan met onze activiteiten als
inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Het is extra bijzonder voor het
Vicki Brownhuis om te hebben mogen deelnemen aan deze ‘culinaire wandeling’ aangezien we in
2017 ons 25-jarig bestaan vieren.

1184 is een sociaal netwerk van mensen in de kracht van hun leven die kennis en ervaring inzetten
voor maatschappelijke projecten in de stad ‘s-Hertogenbosch.
Het Vicki Brownhuis staat open voor iedereen die met kanker in aanraking komt, of is geweest, voor
de partners, kinderen en jongeren, familieleden, nabestaanden en andere betrokkenen. Want kanker
heb je niet alleen. Wij hebben en zijn voortdurend bezig met ondersteuning en een programma
gericht op alle culturen en herkomsten.
In het inloophuis vind je een luisterend oor, voorlichting, contact met lotgenoten, verwendagen,
creatieve activiteiten, interessante lezingen en nog veel meer. Het is ook mogelijk om van elke
activiteit éénmalig een proefles mee te doen.
Het Vicki Brownhuis is van maandag t/m donderdag geopend van 9:30 tot 16:30 uur en op vrijdag
van 9:30 tot 13:00u. Loop eens binnen voor een kennismaking. Kijk voor de verschillende activiteiten
en workshops voor mannen, vrouwen en kinderen op www.vbrownhuis.nl. Of mail naar:
info@vbrownhuis.nl of bel naar 073-6148550.

