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Bureau MORBidee steunt Wereldkankerdag
Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Deze dag is door de Union for
International Cancer Control (UICC) uitgeroepen tot internationale
bewustwordingsdag waarop mensen in de hele wereld stilstaan bij kanker.
Deze dag is o cieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te
vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen,
maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen
met kanker te onderstrepen.
Bureau MORBidee wil deze dag graag ondersteunen, en doet dat door
korting te geven op de Kaarten van Betekenis. Deze wenskaarten, die
speciaal voor mensen met kanker ontworpen zijn, zijn te bestellen via
http://www.kaartenvanbetekenis.nl/. In plaats van 2,95 per stuk, kosten ze
van 20 januari tot en met 2 februari 2,45. Om de korting van 50 cent per
kaart te verkrijgen, moet je bij het afrekenen van de bestelde kaarten de
kortingscode ‘wkd17’ invullen.
Wil je de kaarten online beschrijven en vervolgens (in papieren vorm) laten
versturen, maak dan gebruik van ons aanbod op de site van Greetz. Daar
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kosten de kaarten 2,75 per stuk.

Samenwerking tussen Bureau MORBidee en Greetz
De Kaarten van Betekenis zijn sinds december vorig jaar ook
te koop via Greetz. Greetz was in 2004 de eerste online
wenskaartenservice van Nederland. Sindsdien is het bedrijf
uitgegroeid tot een online platform, waar men ook bloemen,
wijn, ballonnen en chocolade kan bestellen en laten
verzenden.
Speciaal voor Greetz hebben we onze collectie Kaarten
uitgebreid, van 15 naar 24 stuks. De gehele collectie is hier te
zien. Hieronder enkele nieuwe ontwerpen, die vooralsnog
alleen via Greetz te versturen zijn.
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De Praatstenen zijn uitverkocht
De Praatstenen, ons eerste communicatiemiddel voor gesprekken over
afscheid en verlies, zijn uitverkocht. Bij het opmaken van de balans op 1
januari jl. bleken we er nog acht te hebben. De laatste exemplaren zijn
inmiddels verkocht.

De honderden exemplaren die vorig jaar verkocht zijn, worden in
verschillende sectoren gebruikt. Er kwamen relatief veel bestellingen
vanuit de hoek van het onderwijs en de (rouw)therapeuten/coaches. Ook in
de gezondheidszorg en uitvaartzorg zijn de Praatstenen ingezet.
Dat Praatstenen ook hun waarde in privé-kringen kan hebben, bewijst dit
verhaal van Marcel ten Hatert: “Ik vond het erg bijzonder om te merken
hoezeer een paar dobbelstenen ervoor kunnen zorgen dat er persoonlijke
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verhalen op tafel komen die anders waarschijnlijk nooit besproken zouden
zijn.”

Harmonicafolder over de voordelen van vroegtijdig praten over de dood
De ‘Tien goede redenen om over de dood te praten’, waarover we eerder
een blog publiceerden, staan nu opgesomd in een kleurrijke
(harmonica)folder. Deze folders zijn tegen drukkosten bij ons te bestellen in
de webshop.
De folder somt diverse voordelen van vroegtijdig praten over het
levenseinde op, zoals ‘Het leven krijgt meer betekenis’ of ‘Er is meer
aandacht voor wezenlijke zaken’. Een deel van de tien genoemde voordelen
heeft vooral betrekking op ongeneeslijk zieken, zoals ‘Het verkleint het
aantal onafgemaakte zaken’ en ‘Het geeft rust’. Professionals in de uitvaarten gezondheidszorg kunnen de folders uitreiken aan hun cliënten tijdens
congressen en symposia. Ook in individuele contacten kan men de folder
gebruiken als gespreksstarter/hulp. Neerleggen in de wachtkamer kan ook!
Er is rekening gehouden met mensen die het woord ‘dood’ in eerste
instantie niet veel aandacht willen geven; de folder heeft namelijk twee
voorkanten, waarbij de één ‘Zullen we over de dood praten?’ vermeldt, en
de ander ‘Heb je even tijd voor een serieus gesprek?’
De folder past in de nationale campagne ‘Zullen we over de dood praten?’
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1279213
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die Bureau MORBidee in maart 2016 startte, samen met 225
sympathisanten. Nadat de oproep eerst via social media en bierviltjes werd
uitgezet, gebeurt het nu via een folder. Later in 2017 volgt een website.

Tasjes 'Zullen we over de dood praten?'
Sinds winkeliers geen gratis plastic tasjes meer mogen meegeven, is de populariteit
van linnen tasjes enorm gegroeid. Bureau MORBidee wilde aan deze
milieuvriendelijke ontwikkeling graag een bijdrage leveren, en heeft daarom lime
groene tassen laten maken met de slogan ‘Zullen we over de dood praten?’ erop. Ze
zijn voor vijf euro te bestellen in de webshop van Games That Matter.
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