Beleidsplan Stichting care bag

Stichting care bag is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft borstkanker en andere
kankerpatienten die na de operatie met een drainfles lopen de care bag cadeau te geven.
De care bag is een gehaakt of gebreid tasje met een lang schouderhengsel waar de drainfles
precies in past.
Deze kan ,als de patient wil , zelfs onder de kleding gedragen worden waardoor de drain niet
zichtbaar is.
Voor patienten verlaagd dit de drempel om van de kamer af te gaan en door het ziekenhuis te gaan
wandelen of koffie te gaan drinken.
De care bag is een cadeautje voor de patient ter ondersteuning in hun proces,uit eigen ervaring
weet ik hoe het voelt als je iets cadeau krijgt na de operatie van iemand die je niet kent maar wel
weet waar je doorheen gaat, dit gevoel willen we ook overbrengen op de patient met de care bag.
Stichting care bag is ontstaan vanuit mijn eigen ervaringen met borstkanker.
Ik heb ooit zo”n tasje gehaakt voor in de auto als we gaan wandelen om een waterfles in mee te
nemen.
Na mijn tweede operatie kwam mijn man op het idee om daar de drainfles in te doen waar ik
wederom mee naar huis moest.
Na vijf dagen kwam ik bij de oncologe om de drain te laten verwijderen en ze vond het een
ontzettend leuk idee,door haar zijn we 20 januari 2017 gestart met care bags uit te geven aan het
Jeroen Bosch ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.
Inmiddels zijn er 900 vrijwilligers aangesloten en 14 ziekenhuizen die de patienten kunnen
verrassen met dit cadeautje.

De stichting wordt vertegenwoordigd door mijzelf,Ineke Gallé-Rovers als voorzitster.
Mijn man Dhr.G.Gallé is de penningmeester en Mevr.J.Huijskes is de secretaresse.

Ons plan voor de toekomst is dat we alle kankerpatienten die met een drain moeten lopen blij
kunnen maken met de care bag en nog meer ziekenhuizen aan te trekken.
We willen via bedrijven en goede doelen acties geld inzamelen zodat we daar de onkosten voor
Stichting care bag van kunnen betalen.
Verdiensten willen we er zelf Niet aan hebben waar daar gaat het voor ons niet om,alleen de
onkosten dekking.

