
Impact
op kinderen

bij kanker in het gezin
• Kanker heb je niet alleen

• Volg workshops onder leiding van
 bekende Nederlanders

• Ontmoet, deel en inspireer elkaar

Dagvoorzitter

Jochem van Gelder

Landelijke dagLandelijke dag
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Meld je snel aan want

VOL = VOL



Een hele dag: kinderen en kanker
Als een gezin met kanker krijgt te maken, dan heeft 
dat een emotionele impact op de kinderen. Er is 
veel aandacht voor de patiënt en diens partner. 
Maar kinderen vallen vaak tussen wal en schip. Ze 
zijn niet betrokken bij de gesprekken tussen hun 
ouders en de medici. Plotseling moeten ze taken 
uitvoeren die tot voor kort hun ouders voor hun 
rekening namen. Soms gaan ze van hot naar  her 
als de ouders op medisch pad zijn. Ze kunnen 
schuldgevoelens hebben, hoe misplaatst die ook 
zijn. Kinderen zijn hard onder elkaar: er komen 
scheldwoorden aan te pas waar het woord ‘kanker’ 
in voorkomt. Kortom: kinderen staan langs de 
zijlijn. De landelijke dag Stichting Langs de Zijlijn 
vraagt aandacht voor deze problematiek en plaatst 
kinderen met de workshops weer in hun kracht.
Niet zwaar op de hand. Maar luchtig, zonder om de 
problemen heen te draaien.

Wat kunnen de kinderen verwachten
• Een dag met lotgenootjes en activiteiten die 

kinderen ondersteunen bij het omgaan met 
emoties. Ze voelen dat ze er niet alleen voor 
staan.

• Verschillende praktische workshops voor de 
kinderen,  verzorgd door professionals. Doel is 
ze mentaal sterker te maken en praktische tips te 
geven die ze thuis kunnen inzetten.

• Workshops gericht op emotie en fysiek en
 mentaal zoals:

• Ontspanning in hoofd en lichaam

• Bokstraining

• Dansen

• Voetbaloefeningen

• Muziek maken drummen

• DJ workshop

• Creativiteit (acteren/animatie� lm)Creativiteit (acteren/animatie� lm)

• Kind-dier therapieKind-dier therapie

Op onze website tref je het meest actuele overzicht 
aan van de workshops en de daaraan deelnemende 
bekende Nederlanders en organisaties. 

Wat kunt u verwachten?
• Een dag waarbij professionals en activiteiten u 

inzicht geven in het signaleren en herkennen 
van emoties, het omgaan met emoties en het 
voorkomen dat de kinderen vast gaan lopen

Voor wie bedoeld? 
• Kinderen die een ouder of broer of zus hebben 

met kanker, of die dat hebben gehad

• Ouders

Waar en wanneer
Zaterdag 6 mei 2017  |  13:45 uur
De Meerpaal in Dronten
De Rede 80, 8251 EX Dronten

Kosten
Tot € 7,50 dit is incl. 3 consumptiebonnen en iets 
lekkers bij ontvangst. Na a� oop zijn er foodtrucks 
aanwezig met heerlijke verse producten waar je 
(tegen betaling) gebruik van kunt maken.

Aanmelden
Aanmelden kan via de website:
www.langsdezijlijn.com

Stichting Langs de Zijlijn

T 06 - 23278981
E info@langsdezijlijn.com
I www.langsdezijlijn.com

Met dank aan onze sponsor-partners:


