
 

Niet goed leesbaar? Klik hier  

 

  

 

  

 

Trots!  

 

In deze special staan we stil bij het prachtige item over de IPSO 

inloophuizen tijdens Nederland staat op tegen kanker. Fantastisch dat 

er op zo'n groot podium aandacht is voor het belangrijke werk dat de 

huizen met elkaar vervullen.  

  

 

G a  m e t e e n  n a a r  h e t  f r a g m e n t   
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'Niet de tumor, maar de mens staat centraal' 

 

De mooie reacties op de uitzending stromen binnen bij IPSO. Van verschillende 

huizen horen wij dat ze sinds de live show nieuwe gasten mogen verwelkomen. 

Ontzettend gaaf! We zijn blij dat er naast het belang van onderzoek nu ook 

aandacht was voor leven met en na kanker.  

Onze directeur Sonja Robben ging dieper in op het belangrijke werk van de 

IPSO inloophuizen en verwoordde dit mooi: 'In het inloophuis gaat het niet over 

de tumor, maar over de mens zelf.' Ook kwamen er verschillende gasten aan 

het woord. Zij vertelden dat niet alleen de patiënt zelf, maar juist ook partners en 

kinderen van harte welkom zijn bij het inloophuis. Ook zij vinden er 

ondersteuning om hun kracht te hervinden.  

Naast de waardering voor de inloophuizen die uit dit item spreekt, willen we 

jullie van harte uitnodigen dit te gebruiken voor het bereiken van een groot 

publiek. Deel de video's dus gerust op jullie website, via de nieuwsbrief en 

social kanalen en koppel ze aan je eigen verhaal. Zo weten steeds meer 

mensen geraakt door kanker de IPSO inloophuizen te vinden voor 

lotgenotencontact en ondersteuning. Daarnaast werkt deze bekendheid 

natuurlijk ook in ons voordeel bij het bereiken van stakeholders en fondsen. 



 

 

   

 

D e l e n  m a a r :  a l l e  f r a g m e n t e n  o p  e e n  r i j   

 

  

 

 

Vrijwilligers in het zonnetje 

 

De vrijwilligers van het Toon Hermans Huis Amersfoort werden door Tineke 

Schouten, Martine Sandifort, Stefano Keizers en Philippe Geubels in het 

zonnetje gezet met een Toon Hermans-medley. Keizers: 'Het grootste gebaar 

dat een humorist kan maken is om weg van de humor te stappen en onze 

mooiste kanten van de ziel te laten zien.' De cabaretiers waren zwaar onder de 

indruk van de belangeloze inzet van de vrijwilligers. 

Indirect werden natuurlijk alle 4500 vrijwilligers van de IPSO inloophuizen 

hiermee geëerd.  
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B e k i j k  h e t  h e l e  o p t r e d e n   

 

  

 

 

Samenwerking KWF en IPSO 

 

De grote aandacht voor de IPSO inloophuizen in Nederland staat op tegen kanker 

onderstreept onze krachtige samenwerking. Vanaf de oprichting zet KWF zich in voor het 

bestrijden van kanker. Omdat kanker steeds beter te genezen is en daardoor ook steeds 

meer mensen met de ziekte te maken krijgen, vraagt dat om een nieuwe rol van KWF. 

Daarom bestrijden ze niet alleen deze ziekte, maar zetten zich ook in voor een beter leven 

met kanker. Deze koers zie je de komende tijd terug als je KWF tegenkomt. Daarom is de 

samenwerking met IPSO en de inloophuizen ook zo passend. Onze speerpunten raken 

elkaar in het hart.  

KWF trekt zich het lot van de IPSO inloophuizen enorm aan. Daarom helpen zij ons ook 

met een wervingsactie die dit najaar van start gaat. Met hun slagkracht en bereik en onze 

inzet gaan we hier een groot succes van maken! Hier volgt binnenkort meer informatie 

over.  
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Contact 
Buñuellaan 1, 1325 PP Almere 

info@ipso.nl 

06 - 38 82 35 97 

 

Copyright © 2020 IPSO, All rights reserved. 

U heeft in het verleden aangegeven berichten van IPSO te willen ontvangen. 

U kunt uw hier uw voorkeuren aanpassen of u afmelden voor onze nieuwsbrief. 
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