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Sigrid’s Garden: wat is het en wie zijn wij?

• Sigrid’s Garden is er voor iedereen die te maken heeft met kanker

• Voor iedereen die ziek is of in het verleden is geweest

• Maar ook als de partner, een naaste, vriend of mantelzorger behoefte heeft 
aan een luisterend oor zijn ze welkom bij ons

• Want ook voor mensen in de directe omgeving is de impact van kanker 
vaak groot

• Ook is Sigrid’s Garden er voor nabestaanden



Wat doet Sigrid’s Garden

• Bij Sigrid’s Garden bieden we lotgenotencontact

• We willen onze gasten graag een laagdrempelige en informele 
ontmoetingsplaats bieden

• Het maakt niet uit wie ze zijn, waar ze vandaan komen of hoe ze in 
het leven staan

• Ook bieden we veel activiteiten aan



Met wie werkt Sigrid’s Garden samen?

• We werken samen met het Behouden Huys uit Haren (psychologische zorg 
bij kanker) 1 x per week op dinsdag is er een medisch psycholoog aanwezig

• Oncologieverpleegkundigen van Allerzorg zijn 1 x per week op vrijdag 
aanwezig

• Daarnaast hebben wij nauw contact met diverse oncologisch specialisten 
van Treant 

• Ook is er nauwe samenwerking met de IPSO (Instellingen PsychoSociale
Oncologie). Alle centra voor leven met en na kanker in Nederland vallen 
onder de paraplu van de IPSO

• KWF-kankerbestrijding



Website en actief op social media

• https://www.sigrids-garden.nl/ (er is een nieuwe website in de maak)

• https://www.facebook.com/sigridsgarden/

• https://www.linkedin.com/company/sigrids-garden/

• https://www.instagram.com/inloophuissg/

https://www.sigrids-garden.nl/
https://www.facebook.com/sigridsgarden/
https://www.linkedin.com/company/sigrids-garden/
https://www.instagram.com/inloophuissg/


Hoe kunnen we elkaar versterken

• Graag willen we onze naamsbekendheid vergroten bij alle 
ondernemers in Emmen en omgeving

• Ondersteuning bieden op het gebied van Kanker en Werk

vrijblijvend telefonisch spreekuur www.stap.nu

• Hoe kunnen we dit doel bereiken?

http://www.stap.nu/


Sigrid’s Garden is een ANBI-stichting, 
wat betekent dat?

• Omdat Sigrid's Garden een organisatie is die valt onder de 
zogenaamde ANBI-regeling gelden er speciale regels omtrent de 
aftrek van de giften

• Dit betekent dat: Giften zijn van de winst aftrekbaar. Per jaar bedraagt 
de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 
100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

• Er geldt geen drempel en geen maximum bedrag voor periodieke 
giften.



Filmpje Sigrid’s Garden

• https://www.youtube.com/watch?v=a6eudlxWi5I

https://www.youtube.com/watch?v=a6eudlxWi5I


Bedankt voor uw komst en aandacht


