
Wat is een Inloophuis?
  

Als je te maken hebt met de ziekte kanker, 
zet dat je hele leven op z’n kop. Daar wil je 
misschien met iemand over praten. Het liefst 
met anderen die hetzelfde meemaken als jij. 
Met leeftijdgenoten die jou begrijpen. Je kan 
hen ontmoeten in het Inloophuis.

Het Inloophuis is een ontmoetingsplek voor 
volwassenen, jongeren en kinderen. Zij hebben 
zelf kanker (gehad), of iemand om wie zij veel 
geven heeft kanker. Of je nu zelf kanker hebt, 
of je vader, je moeder, je broer, je zus of je 

beste vriend of vriendin: het is altijd  
heel ingrijpend.  
 
Voor kinderen en jongeren zijn er  
bijeenkomsten met leeftijdsgenoten. Deze 
bijeenkomsten worden begeleid door een vast 
team. Het team bestaat uit vrijwilligers van 
het Inloophuis, kindertherapeuten en een
kinderverpleegkundige. Aan deelname zijn 
geen kosten verbonden. In deze folder lees je 
er meer over.

Therapie voor kinderen en jongeren
 
Wij kunnen je, als je dat wilt, doorverwijzen naar een erkende kindertherapeut. 
Hij of zij zoekt samen met jou naar wat er nodig is om je weer goed te voelen. 
Je leert ook hoe je met deze nieuwe situatie in je leven kunt omgaan.����
 
Ook leerkrachten kunnen bij ons terecht, wanneer zij geconfronteerd worden met 
kanker in de klas voor tips, lesideeën of ondersteuning. 

kinderen, jongeren en kanker              

Voor jongeren van 12 tot 25 jaar die te maken 

hebben (gehad) met kanker in hun gezin of 

vriendenkring, organiseert het Inloophuis ook 

bijeenkomsten. Voorop staat: praten mag, 

maar hoeft niet. 

 

Soms wil je gewoon even weg van de zorgen 

over kanker. Even wat afleiding en er 

helemaal niet aan denken. Of juist ervaringen 

uitwisselen met leeftijdgenoten die je 

begrijpen. Het kan allemaal bij het Inloophuis, 

en je mag ook gerust een vriend of vriendin 

meenemen. We doen regelmatig een leuke 

activiteit samen, bijvoorbeeld samen eten.

"Thuis help ik veel mee in het huishouden, 

want mijn moeder heeft borstkanker en is 

vaak te moe om te koken. Dan doe ik dat." 

"Op de jongerenavond zijn er jongens en 

meiden die hetzelfde meemaken en ze 

begrijpen het gewoon. Ook lachen we wat af."

Kirsten (15) 

Wil je meer informatie? 

Telefoon: 070 3080654 (op maandag, dinsdag 

en donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur en elke 

tweede en vierde vrijdag van de maand tussen

10.00 uur en 13.00 uur)

Mail: info@inloophuishaaglanden.nl

www.inloophuishaaglanden.nl
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KANJERS!Kidsclub 

De Kidsclub is voor kinderen van 4 tot 12 jaar 

van wie een vader, moeder, broer, zus, opa, 

oma of vriendje kanker heeft (gehad). Je 

ontmoet elkaar maandelijks in het Inloophuis. 

De kinderen die naar de Kidsclub komen, 

vinden het fijn om te merken dat ze niet de 

enige zijn in zo’n lastige situatie. Zij komen 

vooral om een leuke en gezellige middag met 

elkaar te hebben. 

Misschien heb je veel vragen en wil je daar 

eens met iemand over praten. Of misschien 

wil je er juist even helemaal niet aan denken, 

maar wil je gewoon lol maken. Dat kan ook. 

Iedere maand doe je iets bijzonders zoals 

schilderen, bakken, muziek, theater, spelletjes 

of dans. Je mag altijd een vriendje of 

vriendinnetje meenemen.

"Het Inloophuis is een plek waar je een 

luisterend oor vindt wanneer je met de ziekte 

kanker wordt geconfronteerd. Onze kinderen 

voelen zich thuis bij Inloophuis Haaglanden. 

De Kidsclub is, in een periode van onzekerheid 

en verwarring, een fijne plek om te 

ontspannen en contact met lotgenootjes 

te hebben. Je ervaart dat je niet alleen 

bent en dat voelt goed. De medewerkers en 

vrijwilligers zijn allemaal heel deskundig, 

vriendelijk en zeer gastvrij."

(moeder van Sharon)

KANJERS! zijn kinderen die zelf kanker hebben 

(gehad). Je behandeling is (soms al) achter de 

rug, je gaat weer naar school, maar er is veel 

veranderd. Wat vertel je aan je klasgenoten? 

En snappen ze het eigenlijk wel als je niet aan 

alles mee kan doen? 

 

De kinderen die je ontmoet bij KANJERS! 

snappen jou zeker. We komen één keer per 

maand samen in het Inloophuis. We doen 

activiteiten waar jij zin in hebt en waar jij 

aan mee kan doen. Denk aan schilderen, 

yoga, sport en spel, koken, theater en muziek 

maken.

"Ik had het vandaag erg naar mijn zin! De 

zelfgebakken pizza was lekker. Het was heel 

gezellig dat Ilse er ook bij was en dat ik al 

vrienden heb gemaakt. Ik hoop dat iedereen 

(en ik ook) er de volgende keer weer bij kan 

zijn. Dan gaan we namelijk die coole djembé 

workshop met een echte opname doen!"

Denise (10)   

 

waar staat het inloophuis?

Wateringse Veld: 

Mexicosingel 52 in Den Haag 

Het ziet er van buiten uit als een 

gewoon woonhuis. Op de website 

staat de routebeschrijving.

Schilderen bij de Kidsclub
Gezellig met andere jongeren

KANJERS!

Volg ons ook op:

Wist je dat er alleen al in Den Haag en 
omgeving 25.000 mensen wonen die 
kanker hebben? Of die behandeld zijn 
tegen kanker? En dat jij dus niet de enige 
bent die dit van heel dichtbij meemaakt?
 



