
Zaterdag 13 oktober

De Ingeborg Douwes Stichting richt zich 
op projecten met als doel het belang en 
de bewustwording van de psychosociale 
zorg te vergroten en in brede kring 
onder de aandacht te brengen, zoals het 
financieren van studies om de bewijslast 
voor dit onderdeel van het zorgstelsel te 
onderbouwen.  We willen bereiken dat niet 
alleen de patiënt, maar ook zijn of haar 
directe omgeving, zoals partner, kinderen, 
familie en vrienden een beroep kunnen 
doen op psychosociale zorg. Als je kanker 
hebt staan alle witte jassen om je heen, 
maar als je weer naar huis gaat, dan ben je 
op jezelf aangewezen met vaak een vorm 
van eenzaamheid en ongezonde stress. 
Dát is waar ons verhaal begint en dat is 
noodzakelijke voor jong én oud, ongeacht 
religie, cultuur of politieke overtuiging.

18.00-24.00 uur

Spant!Dr. a. Kuyperlaan 3,
BuSSum

www.ingeborgdouwesstichting.nl



Kanker is doodsoorzaak nummer 1 in 
nederland. Bovendien krijgt 1 op de 3 
nederlanders tijdens hun leven hiermee 
te maken en op dit moment zijn er 
ongeveer 800.000 mensen die leven met 
kanker. De impact hiervan beïnvloedt de 
gehele samenleving. Doordat de ziekte 
steeds meer een chronisch karakter krijgt, 
stijgt de behoefte aan psychosociale zorg 
en ondersteuning. Deze zorg is essentieel 
in de multidisciplinaire aanpak waarmee 
kanker steeds vaker behandeld wordt en 
die gericht is op het herstellen van het 
evenwicht.   

Een belangrijk speerpunt van de Ingeborg 
Douwes Stichting bij deze psychosociale 
zorg is het streven naar de 24/7 nationale 
hulplijn. met de concrete informatie van 
deze hulplijn, die dag en nacht bereikbaar 
is, wil de Stichting veranderingen aanspo-
ren binnen de sector en het bewustzijn 
vergroten binnen de politiek. Hierdoor 
hopen we dat het zorgbeleid meer en 
beter aansluit bij de behoefte binnen 
de nederlandse samenleving. 

 
u bent van harte uitgenodigd voor 
het ‘Sound of Life’ Gala op 13 oktober 
in Spant! te Bussum, vanaf 18.00 uur. 
Beleef met ons een programma dat 
raakt en waarin we u meenemen in 
de stappen die wij als Stichting zetten. 
We vertellen over onze ambities en 
het inhoudelijke belang van onze 
doelstelling. maar natuurlijk wordt het 
ook een feestelijke avond die vol zit 
met verrassende optredens, een loterij 
en veiling met aansprekende items, en 
in het bijzijn van onze ambassadrice 
pia Douwes.

met uw aanwezigheid en uw belangrijke 
bijdrage maken we er niet alleen een 
onvergetelijke avond van maar zorgen 
we er tevens voor dat de 24/7 nationale 
hulplijn wordt gelanceerd. Daarmee 
komt de realisatie van onze ambitie 
weer een stap dichterbij!

met warme groet, namens de organisatie, 
het Bestuur en de raad van toezicht.

 

Aanmelden
meldt u vandaag nog aan voor 
het ‘Sound of Life’ Gala 2018! 
Dat kan via een email naar gala@
ingeborgdouwesstichting.nl. Of via
ingeborgdouwesstichting.nl/gala 
(bezoek deze ook voor programma 
updates). per tafel van 8 personen 
betaalt u  € 4.000,-. Vanzelfsprekend 
kunt u ook één of meerdere stoelen 
reserveren voor € 600,- per stoel. 
De dresscode voor deze avond is 
feestelijk tenue de Ville.

Bent u niet in de gelegenheid 
om te komen, maar wilt u wel 
graag bijdragen om het doel van 
de Ingeborg Douwes Stichting te 
realiseren, dan kunt u via onze 
website een donatie doen. 

Voor meer informatie kunt u 
bellen met de Ingeborg Douwes 
Stichting op 020 - 664 63 62 
of met één van de organisatoren:  
richard Bottram (projectleider) 
06 51 23 09 71 
en Evert Douwes (voorzitter) 
06 55 11 77 92.

U bent 
van harte
uitgenodigd!

Richard Bottram
   en Evert Douwes 
     


