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Kaarten van Betekenis, voor mensen met kanker
Het is bijna zover. Het project Kaarten van Betekenis is klaar voor de start. De
website is af, de kaarten zijn klaar, morgen reiken we de eerste exemplaren uit aan
de directeur van Stichting Roparun.
In 2012 ontstond het idee om kaarten te maken voor mensen met kanker. Na enkele
gesprekken met potentiële partners die niet tot resultaat leidden, kregen we in 2015
financiële steun van stichting Roparun en konden we toch starten met de uitvoer. En
nu is het zover: Vijftien prachtige wenskaarten zijn klaar om verkocht en vervolgens
verstuurd te worden naar mensen met kanker. Het doel is betrokkenheid te
versterken: laat zien dat je er nog bent en om iemand geeft als het slecht met hem
of haar gaat. Onder het motto van Roparun: "Wij kunnen mensen namelijk niet beter
maken, maar we kunnen er misschien wel voor zorgen dat ze zich een beetje beter
voelen".
Zie www.kaartenvanbetekenis.nl voor meer info en alle kaarten (vanaf vandaag
online).
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Altijd al iets op een Before I Die Wall
willen zetten? Dat kan. De komende
maanden staat onze mobiele Wall
op verschillende plekken:
Er is een tweede druk gemaakt van
de Kaarten van Betekenis. Dat is
een heugelijke gebeurtenis, die we
jullie als nieuwsbrieflezer niet willen
onthouden. Om het te vieren betaal
je tot 7 mei geen verzendkosten bij
een bestelling van een set Kaartjes
van Betekenis! Vul bij het bestellen
de couponcode in: mei, en de
verzendkosten worden niet
berekend.

23 april Uitvaartbeurs, Amsterdam
2 juni Dag van de Coach, Ede
10 november Congres positieve
psychologie, Ede
De muur zelf inzetten? Dat kan,
neem voor prijzen en voorwaarden
contact met ons op.
bureaumorbidee@gmail.com

Samenvoeging
Zoals je kunt zien aan de kop, hebben we de nieuwsbrief uitgebreid. Of beter
gezegd, we hebben onze verschillende werkvelden samengebracht in één. Bureau
MORBidee is wie we zijn, Games That Matter en Kaarten van Betekenis zijn
initiatieven van ons. Games That Matter voor de spellen cq. gesprekshulpen,
Kaarten van Betekenis voor wenskaarten. Maar allemaal van Rob en Mariska. Met
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deze nieuwsbrief houden we je vanaf nu op de hoogte van alle ontwikkelingen
binnen die werkvelden.

Copyright © 2019 Bureau MORBidee, All rights reserved.
Je ontvangt deze e-mail omdat je jezelf via www.bureaumorbidee.nl, www.kaartenvanbetekenis.nl of
www.gamesthatmatter.nl hebt aangemeld met je naam en mailadres.
Our mailing address is:
Bureau MORBidee
Albert Cuypstraat 8
Hengelo, Ov 7556gd
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=759669

3/3

