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Jaarverslag Vrienden van Bravis 2017 

Tafeltennistafel voor afdeling Kind & Jeugd 

  

Kinderfysiotherapeut Dick Krabbendam en zorgmanager Kindergeneeskunde Jack van 
Steen zijn allebei lid van de Roosendaalse tafeltennisvereniging ODT (Onder De Toren) én 
nauw betrokken bij de patiëntjes op afdeling Kind & Jeugd. Toen ODT nieuwe 
tafeltennistafels kreeg, hoefden ze dan ook niet lang na te denken over een mooie 
bestemming voor de 'oude' tafels. Op Woensdag 11 januari is de tafel overgedragen aan de 
afdeling Kind & Jeugd. 

Op de foto's 
Een mooie toren van koffiebekers wacht op de officiële opening. Met een paar welgemikte 
smashes kegelt het patiëntje de toren om, bijgestaan door Jack van Steen en Dick 
Krabbendam. Het team is zichtbaar blij dat de afdeling weer een tafeltennistafel heeft.  

 

 
Januari 2017: overhandiging golfclub Wouwse Plantage voor kinderthema Renske de 
Rups 
 
Renske de Rups kruipt verder dankzij golfclub Wouwse Plantage. 
2016 was voor golfclub Wouwse Plantage een lustrumjaar. Er werden diverse activiteiten 
georganiseerd om het lustrum te vieren. De opbrengst van de loterij kwam ten goede aan 
twee goede doelen. Eén daarvan was het kinderthema Renske de Rups, dat al enkele jaren 
geleden zijn intrede deed in het toenmalige Franciscus ziekenhuis. Piet van den Kieboom, 
voorzitter van de stichting Vrienden van Bravis heeft in januari 2017 een cheque ter  
waarde van € 3250,- in ontvangst genomen.  

 

http://www.ttv-odt.nl/news.php
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Look Good...Feel Better 

Tijdens de workshop krijgen patiënten met kanker tips en adviezen over de verzorging van 
de huid en make-up. 

 
 
Naast lichamelijke en emotionele problemen die kanker met zich mee kan brengen, kan ook 
het uiterlijk van mensen behoorlijk veranderen. Met eenvoudige tips en adviezen zijn veel 
van de uiterlijke klachten vaak te verminderen of te camoufleren. Speciaal getrainde 
schoonheids- specialisten, visagisten en haarwerkers (kappers) helpen de deelnemers bij 
huidverzorging, make-up, een haarwerk of alternatieven. De ervaring leert dat een goed 
verzorgd uiterlijk ook meteen een beter gevoel geeft. En dat is precies het doel van de 
stichting Look Good...Feel Better.  
 

De workshops worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers die zich belangeloos voor het 
programma inzetten en dankzij de bijdrage van de ‘Stichting Vrienden van het Bravis 
ziekenhuis' 

 
Maart 2017: cheque actie Geknipt voor Haar 
 
Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis was aanwezig op de open dag van 
het Oncologie Centrum Roosendaal en het ZRTI - Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut. We 
waren erg onder de indruk is van de actie GEKNIPT voor HAAR die gehouden is.  
Een dag daarvoor was de haarknipactie op het PMC Roosendaal. Zij hebben geld voor de 
Vrienden ingezameld. We zijn blij zijn met alle donaties die we ontvangen hebben voor de 
actie GEKNIPT VOOR HAAR. Geweldig en wat een lef dat mensen dit willen doen om 
anderen te helpen! Totaal bedrag dat door de Vrienden ontvangen is € 2486,20. 
 

 
 
18 maart 2017: aanwezigheid Vrienden van Bravis op de open dag van het Oncologie 
Centrum 
 
De Vrienden hebben op de open dag van het Oncologie Centrum Roosendaal en het ZRTI - 
Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut knuffelbeertjes verkocht. Voor iedere, eenmalige 
donatie van € 10,- ontving de donateur een knuffelbeertje. Een extra knuffelbeertje gaat naar 
het Oncologie Centrum en het Z.R.T.I. Deze bieden troost en afleiding voor de kinderen 
waarvan één van hun ouders, verzorgers of degene die hun dierbaar is, kanker heeft. 

https://www.facebook.com/pages/Oncologie-Centrum-Roosendaal/1268101266581156
https://www.facebook.com/ZRTI-Zuidwest-Radiotherapeutisch-Instituut-183035408435760/
https://www.facebook.com/pages/PMCRoosendaal/190747220991851
https://www.facebook.com/pages/Oncologie-Centrum-Roosendaal/1268101266581156
https://www.facebook.com/ZRTI-Zuidwest-Radiotherapeutisch-Instituut-183035408435760/
https://www.facebook.com/ZRTI-Zuidwest-Radiotherapeutisch-Instituut-183035408435760/
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De knuffelbeertjes gaan mee in de rugzakjes die ouders of verzorgers op het Oncologie 
Centrum meekrijgen. Er zit ook een doe/leesboekje in en een folder die ouders handvatten 
geeft om hun kinderen over kanker te vertellen. De rugzak bevat ook een poppetje met een 
rits, waaraan kinderen hun vragen, gedachten kunnen toevertrouwen. 

 

 
 
 
Mei 2017 Neurologie 
Vorig jaar maakten de Vrienden van Bravis voor de klinische afdeling Acute Neurologie het 
project ‘Warm Welkom’ mogelijk. De afdeling is sinds eind oktober 2016 volledig gehuisvest 
op de locatie Bergen op Zoom. Op uitnodiging kreeg de Vriendenstichting een rondleiding. 
Met het project ‘Warm welkom’ wil de afdeling dat een verblijf op Neurologie ook als 
aangenaam wordt ervaren. Wie binnenkomt wacht een ‘warme’ omgeving, bedoeld om de 
patiënt, maar ook zijn/haar begeleiders, op hun gemak te stellen.  
 
Fotowanden 
De muren van de afdeling zijn voorzien van aansprekende fotowanden.  

 

Mei 2017 Mooie opbrengst Bravis Golftoernooi 2017 
 
Onder een strakblauwe lucht vond op dinsdag 16 mei de 15e editie van het Bravis 
Golftoernooi 2017 plaats. Het was in alle opzichten een zeer geslaagde dag. Een record 
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aantal deelnemers heeft een bedrag van € 36.000,- opgebracht voor de Stichting Vrienden 
van Bravis. 

Het jaarlijkse Bravis golfevenement biedt externe relaties van het ziekenhuis de gelegenheid 
om elkaar sportief te ontmoeten. Het sponsortoernooi is gespeeld op Golfclub Steenhoven in 
Postel. Het evenement wordt mede georganiseerd door hoofdsponsor Engie. 

September 2017 Snoezelen op afdeling Kind & Jeugd 

   
 

Mats den Ouden glom van trots bij het overhandigen van snoezelmateriaal aan de afdeling 
Kind & Jeugd. En terecht. Op zijn initiatief ging de opbrengst van de jaarlijkse Vastenactie 
van basisschool de Steiger uit Stampersgat naar dit mooie doel. 

Via de Vriendenstichting van Bravis en in nauw overleg met het team is het bedrag 
van 773,15 euro besteed aan snoezelspullen voor kinderen met een psychomotorische 
retardatie (achterstand). Deze, vaak kwetsbare, kinderen liggen met regelmaat op de 
afdeling Kind & Jeugd. Dit is materiaal waarmee de verschillende zintuigen worden 
“geprikkeld." Dat wat deze kinderen allemaal wél kunnen, ondanks hun beperking, wordt 
door deze materialen gestimuleerd We zijn Mats, zijn familie en basisschool de Steiger in 
Stampersgat dan ook enorm dankbaar dat zij dit mogelijk hebben gemaakt!" 
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September 2017 Tovertafel voor Kind & Jeugd 

Pedagogisch medewerkster Tanja van Doorne bekeek een documentaire over een 
'Tovertafel' en zag direct mogelijkheden voor de kinderen waarmee zij werkt. Ze vroeg het 
Brave InnovatieTeam van het ziekenhuis hoe ze dit kon aanpakken. 

 
Dankzij donaties van Brave en van de Vrienden van Bravis staat de Tovertafel nu op de 
afdeling Kind & Jeugd.  

Touch table 
De Tovertafel is een interactieve ‘touch table’. Hiermee kan een groep mensen samen 
diverse spellen spelen. De Tovertafel biedt het plezier en de sociale interactie van een 
ouderwetse voetbaltafel, met alle mogelijkheden van moderne techniek.   

November 2017 Riktoernooi Letoprint voor Vrienden van Bravis 

 

Op 1 november is een riktoernooi in het Wapen van Roosendaal gehouden, waarvan de 
opbrengst ten goede komt van maar liefst 900 euro aan Stichting Vrienden van Bravis is 
geschonken voor de mamacare afdeling. 

Silverfit GAAZ afdeling 

Jelco de Putter had het idee om op de afdeling GAAZ een fiets in te zetten waarbij patiënten 
met behulp van een beeldscherm een virtuele fietstocht kunnen maken. De Silverfit trekt de 
patiënt met zijn aandacht naar de route die gefietst wordt. Het leidt patiënten af en laat hun 
plezier ervaren tijdens de therapie. De patiënten fietsen langer en hebben vaak hun 
doelstelling al bereikt voordat ze willen stoppen. De Silverfit is mede mogelijk gemaakt door 
de Vrienden van Bravis en Brave, het innovatieteam van het Bravis ziekenhuis. 

 

https://brave.bravisziekenhuis.nl/
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Laatste gift van Stichting Roparun Bergen op Zoom 
 

 
Op zaterdag 25 november 2017 is de Stichting Roparun Bergen op Zoom definitief gestopt. 
Na ruim 20 jaar met volle inzet te hebben gewerkt aan het bieden van meerwaarde aan het 
leven van mensen die met kanker worden geconfronteerd, vond het bestuur het tijd om zich 
op andere goede doelen te gaan richten. 
 
Op een bijeenkomst, waarbij alle begunstigden van de Stichting die in al die jaren een mooie 
bijdrage mochten ontvangen waren uitgenodigd, werd aan alle genodigden een laatste 
mooie bijdrage uitgereikt. Zo mocht de voorzitter van De Vrienden van Bravis een Cheque 
van € 900,- in ontvangst nemen. Een prachtig kado! 
 

De vrienden zijn het bestuur van de Stichting Roparun Bergen op Zoom zeer dankbaar voor 
de bijdragen die ze in al die jaren mochten ontvangen. 

 

 


