HET VICKI BROWNHUIS START EEN NIEUWE GROEP BONDGIRLS

In januari 2018 start in het Vicki brownhuis een nieuwe groep
Bondgirls. In 2015 zijn een aantal jonge vrouwen met kanker, samen
een groep gestart vanuit de behoefte hun ervaringen van en tijdens
het ziek zijn met elkaar te delen. Inmiddels is de groep te groot
geworden en zijn een aantal vrouwen toe aan een volgende stap. Zij
gaan nu gezamenlijk met hun eigen groep verder. Dat biedt de
mogelijkheid om met een nieuwe groep te gaan starten.
WAT ZIJN DE BONDGIRLS?
Dit is een lotgenotengroep voor jonge vrouwen tot 45 jaar in Den Bosch naar het voorbeeld van de
Bond-Girls
Girls in Tilburg. Verbonden door vechtlust, stoerheid en helaas ook ziekte vormen de “Bond
“Bondgirls” een netwerk van steun voor elkaar.
Jonge vrouwen lopen door kanker vaak tegen problemen aan die lastig met leeftijdsgenoten te
bespreken zijn. Bij de Bond-girls
girls vind je naast gezelligheid ook een luisterend oor en delen we
handige
ndige tips om met ongemakken van kanker om te gaan en er ondanks je ziekte toch leuk en trendy
uit te zien.
Het Vicki Brownhuis wil speciaal voor deze doelgroep (ex-)kankerpatiënten
patiënten (niet alleen borstkanker
maar ook iedere andere vorm) elke maand een activiteit
activiteit organiseren waarbij het programma mede
bepaald wordt door de vrouwen zelf. Een avond waar jonge vrouwen elkaar inspireren door
ervaringen te delen en ideeën en tips uit te wisselen.
De bijeenkomsten worden begeleid door Anny van den Heuvel en Cecile Collaris.
Geen verplichtingen:
Wij begrijpen als geen ander dat je het ene moment meer behoefte hebt aan lotgenotencontact dan
het andere. Soms ben je misschien op zoek naar steun, terwijl je een tijdje later even niet meer
geconfronteerd wil worden met de ziekte. Dat is helemaal prima. Kies gewoon per keer of je er bij
wilt zijn. Wij zijn er wanneer jij daar behoefte aan hebt, zonder verplichtingen.
Aanmelden: De voorlopige datum voor de eerste bijeenkomst is maandag 8 januari maar deze
datum zal met de betrokken deelneemsters
deelneemster van tevoren worden afgestemd. Er is voldoende plaats.
Omdat we graag willen weten hoeveel vrouwen deze avond willen meedoen vragen we je vooraf aan
te melden via het digitale aanmeldformulier hierboven.
Kosten van deelname is €4,- p.p. Dit is inclusief consumpties en iets lekkers bij de koffie of thee.
Aanvangstijd is 19.30 uur. We eindigen om 21.30 uur en hebben dan nog een h
half uurtje om na te
praten.
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