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Ada Verkade – Buddy & Wandelcoach
Het buddyhuis is zo’n fijne plek! Gecreëerd door een vrouw die weet wat er nodig is als je hoort dat je kanker
hebt. Je komt er thuis bij ervaringsgelijken en het voelt echt als een warm bad.
Juist omdat ze bij het buddyhuis weten hoe het voelt om geraakt te zijn door kanker, kunnen zij inspelen op de
behoeftes van de bezoekers; een luisterend oor bieden, een rustige plek voor een goed gesprek, activiteiten die
je weer op de been helpen. Een plek waar je informatie en steun kunt vinden, ook digitaal.
De contacten die je daar legt, maken dat je je gezien en gehoord voelt. De herkenning in de verhalen van andere
patiënten maken dat je je minder eenzaam voelt. En dat alles bij elkaar opgeteld maakt het Buddyhuis zo enorm
waardevol, dat gun je iedereen! En om iedereen te kunnen bereiken moet de app er komen. Hoe mooi dat als je
elkaar niet kunt ontmoeten je op deze wijze toch veilig contact kunt hebben.
Joyce de Kraker – Buddy
“De Buddyhuis app - wordt een hele fijne app om in contact te komen met lotgenoten.
Als lotgenoten - begrijp je elkaar als geen ander! En dit is een mooi en fantastisch initiatief om in deze - nogal wat
bijzondere tijd - met elkaar in contact te komen! Ervaringen te delen, te luisteren, er voor een ander te kunnen
zijn. Zo kan iemand voor jou een Buddy zijn of jij kan dat voor een ander zijn.”
Angeline – Buddy & Vrijwilliger voor (digitale) inloop bij het Buddyhuis
Het Buddyhuis geeft mensen met borstkanker (en binnenkort ook andere kankersoorten) een plek om zijn/haar
verhaal kwijt te kunnen, te leren van ervaringen van lotgenoten, of gewoon een kopje koffie te komen drinken,
zelfs digitaal.
In de onzekere tijd na de diagnose, maar ook in het behandeltraject en na die tijd geeft de ervaring van anderen
een houvast. Dit is ook wat andere bezoekers van het Buddyhuis weergeven.
Het unieke aan het Buddyhuis is de samenwerking met artsen van onder andere het St. Antonius ziekenhuis In
Utrecht. Er bevindt zich een Buddyhuis in dit ziekenhuis en dat voelt veilig.
Door regelmatig overleg met het behandelteam is de kwaliteit van het Buddyhuis gewaarborgd.
Cora Flipse – Buddy en Vrijwilliger voor (digitale) inloop bij het Buddyhuis
In 2018 heb ik borstkanker gekregen. Ben prima geholpen in het ziekenhuis. Bij een controle werd ik gewezen op
het Buddyhuis. Ben daar naar toe gegaan. Wat was het fijn om daar met andere vrouwen te praten die hetzelfde
meegemaakt hebben. Inmiddels ben ik vrijwilligster in het Buddyhuis en ben zo blij dat ik nu weer andere mensen
kan helpen met hun vragen en problemen. We doen dit met een leuk team. Ik leer er zelf nog steeds nieuwe
dingen door gesprekken met anderen. Hoop dat we dit nog lang mogen blijven doen. Nu alleen even digitaal,
maar hopelijk ook weer gauw in het ziekenhuis. Samen aan een tafel met een kopje thee of koffie vind ik ook fijn
maar ben zo blij dat contact toch nu ook mogelijk is.

