Hieronder staan alle KanjerKralen met hun betekenis.
Op www.kanjerketting.nl kunt u nog meer lezen.

De KanjerKetting is beloning | steun | verwerking | herinnering

De KanjerKetting is een
initiatief van:

De KanjerKralen

Onderzoek
Prikken

Scan/echo/röntgen

Meerdere keren

Beenmergpunctie

prikken

Lumbaalpunctie

Behandeling

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
Schouwstede 2B
3431 JB Nieuwegein

Operatie

Start chemotherapie

Dexamethason

Chemotherapie

Beenmerg

Orale chemotherapie

transplantatie

Start radiotherapie

Radioactieve

Radiotherapie

behandeling
Ondersteunende behandeling
Sondevoeding

Verwijderen pleister

Bloedtransfusie

Oogdruppelen

Injectie

Vernevelen

Aanprikken lijn

Katheteriseren

Anesthesie
Opnames
Opname

Spoedopname

Opname IC

Opname in isolatie

Start behandeling

Ambulance

Start behandeling

(Oog)prothese of

Overig

Plak hier
uw
postzegel

Haarverlies

masker aanmeten

Stamcel oogsten

Deelname onderzoek

Een supergoede dag
Een vreselijke rotdag

Wereld Kinderkanker Dag
Einde behandeling

Verjaardag

Overlijden kind

De exclusiviteit van de KanjerKralen behoort toe aan de VOKK.
Het is niet toegestaan de KanjerKralen op enige wijze te kopiëren
of voor andere doeleinden dan de KanjerKetting te gebruiken.

De KanjerKetting is een initiatief van de VOKK
www.vokk.nl | www.KanjerKetting.nl

Kinderen met kanker
Kinderen en kanker - twee woorden die niet bij elkaar
horen. Toch horen elk jaar 550 ouderparen dat hun kind
kanker heeft. Hun toekomst wordt er een van spanning,
onzekerheid, zorg en ook doorzettingsvermogen.
De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) is
er voor hen en steunt hen tijdens en na de ziekte; met
informatie en activiteiten en door het behartigen van de
belangen van kinderen en ouders.

KanjerKetting
De behandeling van kinderkanker duurt lang en is zwaar.
Om kinderen heel direct te steunen heeft de VOKK de
KanjerKetting ontwikkeld. De KanjerKetting is een
beloningssysteem dat bestaat uit kralen.
Elke KanjerKraal staat voor een bepaalde behandeling,
onderzoek of gebeurtenis. Bijvoorbeeld een chemokuur,
een spoedopname, een scan, een lumbaalpunctie,
haarverlies, een supergoede dag, een vreselijke rotdag,
een operatie, verblijf op de intensive care enz.
Ieder kind krijgt bij diagnose een waxkoord met een
VOKK-kraal, een kraal met een anker (teken van de hoop)
en letterkralen die zijn of haar naam vormen. Daar komen
in de loop van de tijd de kralen voor de behandeling bij.
Zo rijgt elk kind zijn eigen KanjerKetting die zijn
behandelingsverhaal vertelt.
De meterslange ketting laat zien wat een kind heeft
doorstaan en wat een kanjer hij is.

Wat doet de KanjerKetting?

De KanjerKetting steunen

De KanjerKralen zijn een lichtpuntje tijdens de zware
behandeling en kinderen kijken uit naar hun kleine, kleurige
beloning. Maar de KanjerKetting is meer.

Alle kinderen met kanker krijgen de KanjerKralen geheel gratis.
De handgemaakte kralen van kleurige fimoklei worden speciaal
voor de VOKK geproduceerd en zijn niet verkrijgbaar in de
handel. De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer 50.000 euro.
U kunt de KanjerKetting op verschillende manieren steunen.
Met 80 euro kunnen wij bijvoorbeeld een KanjerKetting voor
een jaar betalen.

Hij maakt letterlijk zichtbaar wat voor kinderen zo ongrijpbaar
is. Door de KanjerKetting begrijpen kinderen beter wat er met
hen gebeurt en krijgen ze grip op hun situatie. De KanjerKetting
vertelt hun unieke verhaal. Ouders gebruiken hem als leidraad om
hun kind uitleg te geven en voor te bereiden op ingrepen.
En met de KanjerKetting in de hand vertellen kinderen hun
verhaal aan hun opa en oma of aan klasgenootjes.
De KanjerKetting helpt hen door de behandeling heen en is
achteraf een tastbare herinnering aan een ingrijpende periode.
Voor gezinnen waar een kind aan kanker is overleden, is de
KanjerKetting een heel bijzonder aandenken.

Ja, ik steun de KanjerKetting en word donateur
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Telefoon:
Ik word donateur en mijn jaarlijkse bijdrage is:
o 25 euro		
o 50 euro
o 80 euro		
o 100 euro
o anders namelijk
euro
Ik doneer eenmalig:
o een bedrag van
o ik ontvang een factuur
Wilt u een KanjerKetting of een KanjerKraal adopteren,
ga dan naar www.kanjerketting.nl.
Ons bankrekeningnummer is: IBAN NL72 SNSB 0938 4000 45

