
Contact  

Vestigingsadres: 
Lindenlaan 3
3680 Maaseik

Correspondentieadres:
Berkenlaan 26
3680 Maaseik

Telefoonnummer: 
+32 (0)474 37 86 75
+32 (0)477 60 42 62

E-mail:  
info@onshuismeteenhart.be

www.onshuismeteenhart.be

Atijd op zoek naar vrijwilligers  
Onze vereniging bestaat uit betrokken  
vrijwilligers die onbaatzuchtig hun tijd en  
energie in Ons Huis willen steken. Nieuwe  
vrijwilligers zijn altijd welkom! Een achtergrond 
uit de zorgsector is absoluut niet noodzakelijk. 
Iedere vrijwilliger is even waardevol in Ons 
Huis.

Financiële steun 
Wilt u onze stichting financieel steunen? Dit 
wordt zeer gewaardeerd. Iedere gift is welkom, 
groot en klein. 

Bankrelatie:
KBC BE50 7370 6295 0518
AXA BE02 7512 1050 9440 

Ondernemingsnummer: 
0745.758.962

Ondersteuning bij  
verwerking van  
kanker
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Ons Huis met een Hart 
De impact van kanker op het leven is groot.  
Zowel tijdens het ziekteproces, tijdens de  
behandeling of zelfs jaren later. Het leven van 
jezelf maar ook van je partner en dierbaren 
staat stil. Jullie hebben vragen en onzeker- 
heden. Er is behoefte aan een plek waar  
iedereen weet wat jij en je dierbaren  
meemaken. 

Ons Huis met een Hart biedt een warme  
ontmoetingsplaats voor mensen die getroffen 
werden door kanker: (ex-)kankerpatiënten,  
partner, familie, nabestaanden en vrienden. In 
ons huis ontmoet je lotgenoten en ontdek je dat 
je er niet alleen voor staat. Onze bezoekers  
vinden heel veel steun en begrip bij elkaar.  
Tijdens deze informele ontmoetingsmomenten 
zijn er ontspannende activiteiten en is er  
aandacht voor elkaars verhalen of mogelijkheid 
tot een individueel gesprek met een vrijwilliger. 

Ons team
Ons Huis met een Hart bestaat uit een team 
van professionele en betrokken vrijwilligers. 
Vaak zijn ze zelf ervaringsdeskundige en weten 
ze zelf hoe belangrijk lotgenotencontact is. 
Verschillende teamleden hebben ook een  
achtergrond in de zorgsector.
Met Ons Huis willen we onze bezoeker een  
veilige, fijne en ontspannen plek bieden.  

Steun en verbinding  
Belangrijk om te weten is dat er tijdens de  
ontmoetingsmomenten niet steeds over kanker 
gepraat wordt. Veelal gaan de babbels over 
alledaagse dingen. Soms vloeit er een traan 
wanneer iemand zijn of haar ervaringen deelt 
met betrekking tot de ziekte of de gevolgen in 
het leven van iedere dag. Maar er wordt ook 
veel gelachen. Dat lachen gezond is, moeten we 
niemand vertellen.

Ons activiteitenaanbod
Wandelingen
Meditatie en massage
Yoga 
Wenskaarten maken
Krijtverven, acrylverven
Dans
Gezond koken 
Lekker bakken
Uitstappen o.l.v. een gids
Gezelschapsspellen, kaarten
Bloemschikken
Handwerken
En nog veel meer...
 

Ons Huis met een Hart,
een hartelijk welkom voor 
iedereen... 


