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Voorwoord 

 
Het jaar 2020 was een bewogen jaar. Een jaar dat de geschiedenisboeken in zal gaan vanwege de 
corona-pandemie die wereldwijd een enorme impact heeft op het leven en het handelen. Ook Viore 
is er hard door geraakt. Voor het eerst in onze jonge historie moesten we, gedwongen door de 
overheidsrichtlijnen, onze deuren sluiten. Tweemaal zelfs, ten gevolge van een zogenaamde 
‘lockdown’. 

Het kenmerkt de mensen die nauw bij Viore betrokken zijn om dat ook als een uitdaging te zien. Zo 
werd de periode dat Viore gesloten was optimaal gebruikt voor nieuwe kansen en mogelijkheden.  

Daarnaast stond 2020 in het teken van onze verhuizing. Een verhuizing die noodzakelijk was 
geworden, omdat bij de nieuwbouw van ziekenhuis Tergooi geen plaats meer was voor ons oude 
onderkomen. We prijzen ons gelukkig dat er een pand is gevonden dat grotendeels voldeed aan onze 
eisen. De daarvoor apart opgerichte commissie huisvesting, onder leiding van Theo Buunen, heeft 
zeer zorgvuldig en adequaat gehandeld. Op tijd en binnen het budget. Kortom, een grote prestatie.    

Met een enorme inzet van een grote schare vrijwilligers is er ongelofelijk veel en goed werk verricht 
om dit nieuwe pand, aan de Oosterengweg 44, gereed te maken voor een nieuwe huisvesting. Na 
een volledige metamorfose is dit pand nu een echt “Viore-huis”. De reacties van onze bezoekers en 
vrijwilligers zijn unaniem lovend.  

De huidige bereikbaarheid is nu nog enigszins beperkt door de bouw van de Alexia-tunnel naast het 
pand. Maar we zijn ervan overtuigd dat de bezoekers snel hun weg weer zullen vinden naar Viore. 

Ondanks de coronacrisis en de verhuizing zijn we in staat geweest om een gezond financieel beleid te 
voeren. Wij zijn buitengewoon trots op al onze sponsors, particulieren, fondsen, serviceclubs, 
bedrijven en kerken, die ons ook in deze moeilijke tijd zijn blijven steunen. Dat geldt ook voor veel 
van de gemeenten in onze regio. We hopen deze steun de komende tijd nog verder uit te breiden. En 
we gaan op zoek naar structurele oplossingen om blijvend te waarborgen dat we inwoners van onze 
regio de informele oncologische ondersteuning kunnen geven waar ze behoefte aan hebben.   

Een speciaal woord van dank is voor onze directeur en haar team. Zij hebben zich in deze onzekere  
periode volledig ingezet om maximaal contact te houden met onze bezoekers. Vanwege de sluiting 
zijn ook nieuwe initiatieven gestart zoals (beeld)bellen. Daarnaast is de communicatie naar onze 
bezoekers geïntensiveerd.  

We hadden uiteraard gehoopt een feestelijke opening te kunnen organiseren. Helaas hebben we, om 
begrijpelijke redenen, moeten besluiten om die opening uit te stellen. We hopen dat deze medio 
2021 alsnog kan plaatsvinden.  

Ondanks de grote impact van zowel corona als de verhuizing op onze organisatie kunnen we met 
trots terugkijken we op een productief en geslaagd jaar.  

Vol vertrouwen gaan we het nieuwe jaar tegemoet. 

 

 



 
 

 

 

Dit jaarverslag wordt ook op www.viore.org gepubliceerd. Daar treft u (bij het kopje ‘Over Viore’/ 
downloads) ook de jaarrekening 2020, de beleidsvisie 2016-2020 en het jaarplan 2021 aan. 
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1. Inleiding  

2020 was het jaar van transitie: afscheid van de oude, vertrouwde plek aan het Oostereind 115 in 
Hilversum, en de start op de nieuwe locatie, aan de Oosterengweg 44 in Hilversum. Dit was een 
arbeidsintensief proces, zowel voor onze vrijwilligers als het secretariaat. In hoofdstuk 3 is meer te 
lezen over de nieuwe huisvesting. 

En 2020 was in meerdere opzichten nog een bijzonder jaar:  

• Op wereldkankerdag, 4 februari 2020, kon Viore haar 50.000e bezoek ontvangen. 
• Daarnaast vierde Viore, gestart op de schrikkeldag in 2012, haar tweede ‘verjaardag’ op 29 

februari 2020. Dat hebben we op gepaste wijze kunnen vieren. 
 

     

        

Viore stond ook dit jaar open om (nieuwe) bezoekers te ontvangen en een welkom te bieden aan de 
activiteitengroepen. Wij ondersteunen mensen door het bieden van een luisterend oor, lotgenoten-
contact, informatie en  activiteiten op het gebied van beweging, creativiteit en verdieping. Onze 
bezoekers ervaren Viore als een onmisbare plek voor het hervinden van hun (veer)kracht in hun 
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proces met kanker. Dat geldt voor iedereen: degenen die zelf kanker hebben (gehad) en voor 
naasten en nabestaanden.  

Begin 2020 kon niemand nog vermoeden dat het coronavirus na twee maanden ieders leven en ook 
Viore in zijn greep zou krijgen. Kankerpatiënten en hun naasten hebben het vaak zwaar. Corona 
maakt hun leven vaak nog zwaarder. Behandelingen worden uitgesteld. En juist waar de behoefte 
aan steun van naasten zo groot is, is nu terughoudendheid geboden. Uit angst voor besmetting. De 
steun van Viore is in deze tijd daarom meer nodig dan ooit. Die steun ervaren mensen tijdens een 
bezoek aan Viore. Door deel te nemen aan onze online activiteiten en/of (beeld)bellen.  
Viore volgde de richtlijnen van het RIVM: desinfectie, mondkapjes, registratie, anderhalve meter 
afstand, enzovoort. 

Tijdens  de eerste lockdown in 2020 moesten we veel improviseren en geplande activiteiten konden 
dikwijls geen doorgang vinden. Het aanbod moest vanaf dat moment vaak digitaal plaatsvinden. Het 
was hartverwarmend te ervaren hoe Viore ook in deze moeilijke tijd, met alle beperkingen die 
digitaal contact met zich meebrengt,  bleef leven in de harten van de mensen uit de Gooi en 
Vechtstreek, particulieren en andere sponsors. Blij zijn we ook met de onverminderde band met en 
het enthousiasme van onze vrijwilligers. Er waren veel mensen in 2020 actief voor Viore. Dankzij al 
die inzet, de loyaliteit van vrijwilligers, sponsoren en donateurs kon Viore ook in 2020 een luisterend 
oor en een helpende hand zijn voor mensen die direct of indirect getroffen worden door kanker. 

Viore is afhankelijk van giften, nalatenschappen, subsidies, fondsen en acties. Evenementen, 
waarvan de opbrengst aan Viore ten goede zou komen, gingen en gaan niet door. We zijn daarom 
samen met KWF en IPSO ‘Huis in Actie’ opgestart, dat voor extra inkomsten heeft gezorgd. Daar is -
gelukkig- heel goed gevolg aan gegeven. 

Dit jaarverslag beschrijft wat Viore haar bezoekers heeft aangeboden in 2020 en hoe dit is ervaren. 
Het verheugt ons dat het programma aanbod van Viore door onze bezoekers is geëvalueerd en 
beoordeeld  met een rapportcijfer van gemiddeld tussen 8 en 9. 
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2. Nut & Noodzaak van Viore 

Wat is het belang van Viore? Voor wie hebben we betekenis? Dankzij wetenschappelijk onderzoek 
kunnen we het belang en de betekenis van Viore en andere inloopcentra voor mensen die leven met 
kanker objectief vaststellen en onderbouwen 

Viore richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven door het aanbieden van lotgenoten- 
contact, informatieve en ontspannende activiteiten, lichaamsbeweging, huiskamerbezoek en 
individuele gesprekken.  
 
Uit onderzoek van Sinzer1 blijkt dat op de aspecten van Positieve Gezondheid2 (van Machteld Huber) 
bezoekers zich in sterke mate beter voelen -dankzij het inloopcentrum- op het gebied van:  

• Lichaamsfuncties, o.a. zich energieker voelen (59%)  
• Mentaal functioneren, o.a. gevoel van controle (85%)   
• Kwaliteit van leven, o.a. beter in m’n vel (84%)  
• Sociaal-maatschappelijk functioneren, o.a. meedoen (86%)  
• Dagelijks functioneren, o.a. zelfzorg (84%)  
• Zingeving, o.a. levensdoel (23%)  

Dit onderzoek, dat in opdracht van KWF kankerbestrijding is gedaan, wijst ook uit dat 84% van de 
bezoekers vindt dat hun kwaliteit van leven is verhoogd en dat ze beter kunnen ontspannen en 
beter hulp durven vragen. Daarnaast is vastgesteld dat inloopcentra een belangrijke bijdrage leveren 
bij arbeidsparticipatie. 
 

 
 
Uit een ander onderzoek3 4 door het Amsterdam UMC, locatie VU naar de individuele gesprekken 
met gidsen bij Viore blijkt dat de bezoekers de volgende aspecten het meest belangrijk vinden:  

 
1 Effectonderzoek. De maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen, 2018 (www.viore.org/wp-
content/uploads/2020/02/Rapport-Sinzer.pdf)  
2 https://iph.nl  
3 www.viore.org/wp-content/uploads/2018/06/Onderzoek-gidsgesprekken-factsheet-def.pdf) en www.viore.org/wp-
content/uploads/2018/06/Onderzoeksrapport-gidsfunctie-Viore-definitieve-versie-zonder-bijlage-23-18062018.pdf  
4 Publicatie NVPO n.a.v. het onderzoek naar de gidsgesprekken (www.viore.org/wp-content/uploads/2020/04/Publicatie-
NVPO.jpg)  
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• Relationele aspecten, zoals luisteren, betrouwbaar zijn, begrip tonen  
• Reflectieve aspecten, zoals helpen overzicht te krijgen, de situatie van een afstand zien, om 
weer meer regie over hun leven te krijgen. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de individuele gesprekken met gidsen het 
psychologisch en sociaal welbevinden van bezoekers bevorderen. Deelnemers gaven de gesprekken 
met gidsen gemiddeld een 8,2. 
 
Hoe lukt het de inloopcentra om zo’n steun voor de bezoekers te zijn? Prof. Anne Goossensen heeft 
nader onderzoek gedaan naar het effect van de informele zorg en de waarde van vrijwilligers in de 
palliatieve zorg5. Eén van haar conclusies is het belang van het bouwen van vertrouwensvolle 
relaties. Vrijwilligers in de zorg zijn goed in staat om zich te verplaatsen in de gedachtewereld van 
patiënten en zij zijn gericht op de ander.   
 
Viore draagt proactief bij aan de invulling van het ‘preventieve voorveld’: onze informele, 
onafhankelijke cliëntondersteuning van zowel kankerpatiënten als mantelzorgers bevordert de 
zelfredzaamheid en sociale verbinding en draagt bij aan eenzaamheidsbestrijding. Onze inzet kan 
zorgen voor minder behoefte aan maatwerkvoorzieningen en voor signalering van issues waar 
aandacht en/of ondersteuning elders nodig is.  
 
 

 
 

 

 
5 Anne Goossensen, oratie over vrijwilligers in de palliatieve zorg, 2016: 
https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZgifklsJcnF_Oratie_Anne_Goossensen_2016.pdf  

“ 

Ik waardeer het initiatief enorm, ik vind het 
echt fijn om de vrienden van ons koor 

regelmatig te zien, en te horen hoe 't met ze 
gaat. En dat de vrijwilligers van Viore ook 

meedoen doet me echt wat. Het maakt Viore 
tot wat het is: een liefdevolle 

ontmoetingsplaats waar je je welkom voelt.” 
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3. Nieuwe huisvesting 

Viore realiseerde in 2020 nieuwe huisvesting aan de Oosterengweg 44 te Hilversum.  Op 1 mei 2020 
startten we met de benodigde aanpassingen aan en de inrichting van de nieuwe locatie. Vanaf die 
datum is er fulltime door ruim 100 vrijwilligers gewerkt. Op 10 augustus 2020 heeft Viore er de 
eerste bezoekers kunnen ontvangen. 

Het gebouw is met veel creativiteit en zorg omgetoverd van een grote lege hal tot een warme 
ontvangstruimte voor onze bezoekers. Een plek waar zij zich weer thuis kunnen voelen.  

       

De begeleiding lag in handen van de commissie huisvesting (drie leden) en de directeur. Onze 
architect, Marga van Tussenbroek, maakte een ontwerp voor de indeling en inrichting van het pand. 
Daarnaast werden er 5 coördinatoren aangesteld om het proces van de verbouwing, de inrichting en 
de verhuizing te begeleiden.  Enkele bestuursleden en de commissie fondsenwerving richtten zich op 
de financiering. 

Het inrichtingsconcept van de architect behelsde om een licht huis te creëren, dat de bezoeker 
even op een ander been kan zetten en kan verwonderen. De ziekte is al zwaar genoeg, het huis is het 
daarom juist niet. Bij de inrichting is hergebruik van materialen het uitgangspunt geweest. Dit is 
onder andere gedaan door middel van hergebruik van spullen uit Viore 1.0 en vanuit andere locaties. 
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En ook met grappige details zoals potloodjes in een tussenmuur, wolkenplafonds, een puzzelwand, 
strandhuisjes, Dudok items, wijnkistjes en witte ornamenten. En er komen weer teksten op de muur 
voor ‘empowerment’. 

Bij het interieurontwerp en de indeling van de ruimtes was het vertrekpunt dat de huiskamer met 
het kookeiland vanuit de entree zichtbaar is. Zo voelen bezoekers zich bij binnenkomst meteen 
welkom en gezien. Ook het atelier ligt aan de ingangszijde. Zo is er al, voordat je bij de entree bent, 
iets zichtbaar van de activiteiten van Viore. Om aan de laatste inzichten ten gevolge van het 
coronavirus te voldoen is er een goed functionerend ventilatiesysteem aangelegd. 

 

Viore is verheugd dat het deze verbouwing binnen het budget en de geplande tijd heeft kunnen 
realiseren. Dit was niet gelukt zonder de onbaatzuchtige medewerking van de vrijwilligers, de 
bereidheid van bedrijven om pro bono en/of tegen korting spullen te leveren. En de verbouwing kon 
alleen maar worden gerealiseerd door de donaties van de fondsen, stichtingen en de gemeente 
Hilversum, waarvoor -namens onze bezoekers- heel hartelijk dank! 

Viore is ook veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de nieuwe 
huisvesting. 
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4. Bezoekers 

In 2020 hebben er 5.330 fysieke bezoeken aan Viore plaatsgevonden, waarvan 4.161 door de 
doelgroep. De 4.161 bezoeken betroffen 2.678 deelnames aan activiteiten en 1.483 huiskamer-
bezoeken. Het aantal bezoeken door de doelgroep is lager dan in 2019. Dit is het gevolg van 
coronacrisis en de verhuizing, waardoor Viore een aantal keren de deuren moest sluiten. Om die 
reden is Viore bezoekers gaan (beeld)bellen. Dat gebeurde in 2020 1.564 keer. Gemiddeld telde 
Viore in 2020 ruim 162 bezoeken per week (in de weken dat ze geopend was). In 2020 vonden 61 
nieuwe bezoekers de weg naar Viore. 
 

 
 
Bezoekcijfers vanaf de oprichting van Viore  
Het aantal bezoeken aan Viore ontwikkelde zich -sinds de oprichting- als volgt. 
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80% van de bezoekers is (ex)patiënt, 8% naaste en 12% nabestaande. Er kwamen meer vrouwen dan 
mannen over de drempel. In 2020 was 66% van onze bezoeken door vrouwen en 34% door mannen.  

 
     
Herkomst van onze bezoekers 
De meeste bezoekers komen uit de regio. De verdeling tussen de verschillende gemeenten is als 
volgt:  
 

 
 
Achtergrond van bezoek aan Viore 
 
Huiskamerbezoek 
De huiskamer vormt het hart van Viore. Mensen kunnen er hun verhaal vertellen aan een van de 
gastvrouwen en -heren.  Ook kunnen bezoekers na een bezoek aan het ziekenhuis binnenlopen. De 
ziekte -bij henzelf of bij hun naaste- heeft grote impact op hun leven. We ontvangen veel mensen die 
graag contact hebben met lotgenoten en/of een gastvrouw/-heer. Bij Viore kan men aanschuiven om 
met lotgenoten te spreken.  
In 2020 waren er 1.483 huiskamerbezoeken.        
 
Zelfredzaamheid  
De programma’s van Viore zijn gericht op het versterken van de veerkracht, zelfredzaamheid en re-
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integratie in de maatschappij. Viore draagt er aan bij dat mensen hun veerkracht weer hervinden en 
zelf verder kunnen. Dit is, op eigen kracht, niet voor iedereen haalbaar en voor hen is Viore een 
steun en een vangnet. 

 
Eenzaamheidsbestrijding 
Alhoewel Viore voor veel bezoekers een tijdelijke plek is, biedt het een warm thuis. Een plek waar ze 
zich thuis voelen en waar ze zich begrepen voelen. Waar ze ondersteuning en ruimte krijgen om hun 
zelfvertrouwen weer op te bouwen, nieuwe perspectieven te ontdekken en daarmee de kwaliteit van 
hun leven te verhogen. 
 
Mantelzorgondersteuning 
Viore is een plek waar ook mantelzorgers op verhaal kunnen komen. Want ook mantelzorgers 
worden getroffen door een naaste met kanker. “Kanker heb je samen”, wordt vaak gezegd. 
Mantelzorgers komen naar Viore om hun verhaal te vertellen. Soms  over hun zorgen om hun zieke 
naaste, of over de moeizaam verlopende communicatie met de naaste, of over problemen met de 
werkgever. Bij Viore is altijd iemand aanwezig die de mantelzorger op deskundige wijze kan 
opvangen. En soms komen mantelzorgers om gewoon even te ontspannen en/of voor de 
gezelligheid. Ze voelen zich gehoord en erkend. 

Empowerment 
Viore is erop gericht om de veerkracht van bezoekers aan te spreken en de hoogst mogelijke 
kwaliteit van leven voor hen te (helpen) bereiken. Dit gebeurt door empowerment programma’s  die 
het mentale en fysieke welzijn bevorderen. 
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5. Programma & Projecten 
 
Het uitgangspunt van het programma van Viore is dat ieder mens anders is. Mensen die kanker 
krijgen gaan daar verschillend mee om. We streven daarom naar een veelzijdig aanbod dat aansluit 
op die verschillende behoeften van onze bezoekers.  
Viore kent de volgende programmalijnen: Viore Beweegt, Viore Creatief, Viore Informeert, Viore in 
Gesprek, Viore Ontspant, Viore Verwerkt en Viore Verzorgt. Jaarlijks organiseert Viore 40 tot 45 
activiteiten. Deze vallen alle onder één van deze programmalijnen.  
De programmacommissie (inclusief externen) denkt mee over het (nieuwe) programma van Viore en 
het programma wordt voortdurend vernieuwd. 
Onderstaand schema geeft inzicht in de deelnames, verdeeld over de verschillende programmalijnen 
in 2020. Op www.viore.org (bij programma) is meer informatie te vinden over de activiteiten die 
Viore aanbiedt.  
 

 
 
Nieuwe activiteiten in 2020 
In 2020 zijn de volgende nieuwe activiteiten gestart: een gespreksmiddag over relatie en omgeving, 
een maandelijkse gespreksgroep over uitgezaaide borstkanker, gesprekken met een deskundige over 
je levensverhaal, gitaarles en een workshop glas bewerken. Verder zijn we activiteiten online gaan 
organiseren. 
 
    
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wereldkankerdag 
Viore besteedt jaarlijks bijzondere aandacht aan wereldkankerdag (4 februari). In 2020 was er een 
keur aan activiteiten: een Meet&Greet met artsen en verpleegkundigen bij Viore, een muzikale 
ontmoeting, het uitreiken van zogenaamde doorgeefrozen aan kankerpatiënten en hun naasten. In 
deze week vond ook het 50.000e bezoek aan Viore plaats. 
 

 
 

 
Projecten in 2020 
In 2020 hebben er verschillende projecten plaatsgevonden bij Viore. We lichten er twee uit: 

- Stay connected 
- Viore verwerkt. 
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Project ‘Stay connected’ 
 
Projectbeschrijving 
Begin 2020 werd Nederland geconfronteerd met het coronavirus. Viore is daardoor enkele malen (in 
totaal 17 weken) gesloten geweest. En er hebben minder activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Het is de verwachting dat -ook als Viore geopend is- veel kwetsbare bezoekers nog terughoudend 
zullen zijn om Viore (weer) te bezoeken. Viore heeft daarom de activiteiten aangepast, bijvoorbeeld 
om de anderhalve-meter-afstand-regel aan te kunnen houden. Maar veel kankerpatiënten en hun 
naasten zullen langer thuisblijven en dan blijft (beeld)bellen noodzakelijk. Wij zijn daarom het project 
‘stay connected’ gestart.  

Doelstelling en doelgroep van het project 
Het doel van het project ‘Stay connected’ is om -ook als er sprake is van beperkingen vanwege 
corona- betekenisvolle contacten met kankerpatiënten en hun familie te kunnen onderhouden 
tijdens  een voor hen moeilijke en onzekere tijd. Kankerpatiënten vinden het vaak vervelend om hun 
naasten alsmaar te belasten met hun verhaal. Het is fijn om daarnaast contact met Viore te hebben, 
waar ze via (beeld)bellen hun verhaal kunnen doen en waar ze een (online) programma kunnen 
volgen. Het project ‘Stay connected’ maakt dat mogelijk. 

Wat is er gedaan? 
Onze activiteiten zijn voortaan via twee lijnen georganiseerd: online/via (beeld)bellen én in het 
gebouw van Viore.  
 
Omdat veel mensen terughoudend moesten en moeten zijn om elkaar fysiek te ontmoeten hebben 
we een online programma ontwikkeld, met online (thema-)gesprekken, online meditaties en (beeld) 
bellen. Dat werd en wordt erg gewaardeerd. In 2020 vonden 1.564 contactmomenten met bezoekers 
plaats via (beeld)bellen, zowel individueel als groepsgewijs. Bij dit project zijn 25 vrijwilligers 
betrokken. 
 

     
 
 
De volgende activiteiten vallen onder dit project. 

• Gesprekken met gastvrouwen en -heren  
Veel gastvrouwen en -heren (beeld)belden individueel met bekende en nieuwe bezoekers. 

• Gesprekken met gidsen (deskundigen) van Viore via (beeld) bellen 
Aan Viore is een groot aantal deskundigen verbonden. Bijvoorbeeld een (voormalig) huisarts, 
bedrijfsarts, maatschappelijk werker en re-integratiecoach. Zij voeren individuele gesprekken 
met bezoekers. In 2020 vonden 35 gesprekken met gidsen via (beeld)bellen plaats.  



15 
 

• Activiteiten/opdrachten/gesprekken met programma-aanbieders 
De programma-aanbieders onderhielden contact met de deelnemers via oefeningen 
(mindfulness en yoga). Ook waren er ‘groepsbijeenkomsten’ via (beeld)bellen, zoals het koor 
dat wekelijks contact had (en zong), als ze niet samen bij Viore konden zingen. Ook hadden 
de programma-aanbieders individueel contact met deelnemers, zoals bij de nabestaanden-
groep, de contactgroep voor boekbesprekingen en de groep voor mensen met uitgezaaide 
borstkanker. 

• Gesprekken met het secretariaat van Viore 
Tijdens de corona sluiting van Viore werkte het secretariaat door. Viore was op werkdagen 
van 10-16 uur telefonisch bereikbaar en van 11-12 uur ook via beeldbellen.  

• Kaartje naar bezoekers 
In sommige gevallen stuurde Viore een ansichtkaart naar bezoekers toe. Dit deed ze als 
mensen geen toegang hadden tot social media, of als een extra hart onder de riem wenselijk 
was.  

• Contact met vrijwilligers 
Viore heeft ongeveer 70 vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator onderhield periodiek contact 
met de vrijwilligers, enerzijds om hen stoom te laten afblazen na de -soms pittige- 
gesprekken met bezoekers, en anderzijds om te informeren hoe het met de bezoekers ging.  

  
Reactie deelnemers 
Wat zeggen onze bezoekers? 

• “Wat een verrassing dat de gastvrouw mij belde! Ik was blij dat ik zo even mijn ei kwijt kon.” 
• “Ik word heel onzeker van deze periode. Ik durf eigenlijk niet meer naar het ziekenhuis, 

omdat ik bang ben daar besmet te raken. Ik was blij dat ik mijn zorgen kon delen met een 
gids van Viore. Dat stelde mij wat gerust.” 

• “Doordat ik geen partner of kinderen heb, is dit een van de weinige ‘ontmoetingen’ die ik nu 
heb. Voor mij lichtpuntjes.” 

• “Ik vind het prettig dat veel dingen toch op een bepaalde manier doorgaan, zo ook via zoom. 
Fijn om te horen hoe men deze periode beleeft en mee omgaat. Dit helpt mij om zelf de 
situatie een beetje aan te kunnen. Het is namelijk best pittig om na zolang thuis te hebben 
gezeten door mijn behandeltraject voor mijn borstkanker, nu weer gedwongen thuis te 
zitten. Zeker nu ik net zo lekker op weg was met re-integreren in o.a. mijn werk.” 

 
Evaluatie en vervolg 
De positieve reacties laten zien dat er veel behoefte is aan deze vorm van ondersteuning en dat we 
daarmee door moeten  gaan.  
Op basis van de ervaringen met de verschillende onderdelen van ‘Stay connected’ hebben we, eind 
2020,  het project geëvalueerd. Viore heeft besloten om alle projectonderdelen op een intensievere 
manier voort te zetten. Zo gaat Viore (nog) meer online organiseren. In februari 2021 gaan we 
bijvoorbeeld een webinar over kanker en Corona organiseren. Verder wordt onderzocht of meer 
activiteiten online kunnen plaatsvinden, zoals yoga, de PowerSoos voor jongvolwassenen, de 
creatieve inloop en de groep van uitgezaaide borstkanker. Om het project te kunnen voortzetten zijn 
aanvragen voor financiering ingediend.  
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Project ‘Viore verwerkt’  
 
Projectbeschrijving 
Het project ‘Viore Verwerkt 2020’ bestond uit verschillende onderdelen, zoals de gespreksgroep 'Als 
genezing niet meer mogelijk is', de workshop ‘Schrijven helpt’, het koor ‘Zingen voor je leven’, de 
contactgroep voor nabestaanden, de ontmoetingsmiddag voor nabestaanden en de contactgroep 
voor mensen met uitgezaaide borstkanker. 

 

Doelstelling en doelgroep van het project  
Ieder mens verwerkt het verlies van gezondheid (van hem/haar zelf of van een partner) op een 
unieke  manier. Sommigen hebben behoefte om erover te praten, anderen vinden het fijn om bezig 
te zijn en weer anderen houden ervan om hun zinnen te verzetten door te zingen of creatief aan de 
slag te gaan. Viore heeft voor iedere verwerkingsstijl een passend aanbod. Het project ‘Viore 
Verwerkt 2020’ beoogde te voorzien in die behoefte.  
Het doel van het project ‘Viore Verwerkt’ was om de bezoekers de mogelijkheid te bieden om hun 
verlies (verder) te verwerken en dat te delen met lotgenoten. 
De doelgroep bestond uit alle (toekomstige) bezoekers van Viore die aangaven dat ze behoefte 
hadden aan het zetten in verdere stappen in hun proces van verwerking. 
 
Wat is er gedaan? 
Het koor ‘Zingen voor je leven’, dat deel uitmaakt van landelijk korennetwerk Kanker in Beeld, kwam 
tweewekelijks bijeen. Hetzij bij Viore, hetzij online. Er werden in 2020 ook weer bijeenkomsten van 
‘Schrijven helpt’ georganiseerd, onder begeleiding van een geestelijk verzorger. Deelnemers worden 
daarbij begeleid in het schrijven van hun eigen levensverhaal en het duidelijk maken van hun kijk op 
het leven. 

In 2020 werd er ook de gespreksgroep ‘Als genezing niet meer mogelijk is’ gehouden, met zeven  
bijeenkomsten. Deze werden begeleid door een vaste gids. Voor de deelnemers zijn dit dierbare 
ontmoetingen geweest.  
Daarnaast waren er twee contactgroepen voor nabestaanden, elk met acht bijeenkomsten. Na 
afronding van de groepen voor nabestaanden bleek er behoefte te zijn om dit contact op een of 
andere manier voort te zetten. Zo werden er in 2020 maandelijks, voor zover Viore open was, 
ontmoetingsmiddagen voor hen gehouden, waarbij aan de hand van een thema werd gesproken.  De 
middagen werden begeleid door twee gidsen. 
In januari 2020 startte er een groep voor mensen met uitgezaaide borstkanker. Hiervoor was veel 
belangstelling, uit de wijde omgeving (tot Alkmaar toe).  
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Tijdens de sluiting -vanwege het coronavirus- was er op periodieke basis contact met de bezoekers 
via (beeld)bellen. Dat gebeurde ook met de deelnemers van de groepen uit het project ‘Viore 
verwerkt’. 

 
 
Aan het project Viore Verwerkt werd in de projectperiode ruim 704 keer deelgenomen en er waren 
15 vrijwilligers bij betrokken. 

Reacties deelnemers 
Wat horen wij van bezoekers terug over deze groepen?: 

• “Ik vind hier een klankbord, een luisterend oor.” 
• “Zo kan ik beter afscheid nemen van mijn dierbaren.” 
• “Ik heb veel geleerd over mijzelf en kan nu zelfs het onmogelijke accepteren." 
• “Er bestaat een veilige afstand, terwijl het tegelijkertijd heel vertrouwd is.” 
• “Ik heb hier zoveel lieve mensen ontmoet, en dat heeft me goed gedaan.” 
• “Wat een hartverwarmende ondersteuning!” 

 

 

In de projectperiode vonden daarnaast 151 1-op-1 gesprekken plaats. Voor individuele gesprekken 
konden bezoekers terecht bij een gids van Viore. Een gids is een (voormalig) professional in de 
psycho-oncologische zorg die zich als vrijwilliger aan Viore heeft verbonden. Dit kan een bedrijfsarts, 
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huisarts, palliatief/oncologisch/psychiatrisch verpleegkundige, re-integratiecoach en geestelijk 
verzorger zijn. Thema's die bezoekers met een gids konden bespreken zijn kanker binnen het gezin, 
kanker en werk, levensvragen, opbouwen na kanker, voorbereiding op het levenseinde, 
ondersteuning van naasten, omgaan met verlies, ondersteuning van jongeren (18-30 jaar), kanker en 
bewegen en zingeving. Deze gesprekken zijn gratis. 

Evaluatie en vervolg 
Viore heeft gekeken in hoeverre de verschillende onderdelen van het project ‘Viore Verwerkt’ (nog) 
aansluiten op Viore en haar gedachtengoed. Zij heeft op basis hiervan besloten om de volgende 
programmaonderdelen voort te zetten: gespreksgroep ‘Als genezing niet meer mogelijk is’, de 
contactgroep voor nabestaanden, de ontmoetingsmiddagen voor nabestaanden, het koor ‘Zingen 
voor je leven’, de contactgroep voor uitgezaaide borstkanker en ‘Schrijven helpt’. Voor de creatieve 
workshop ‘Beeld, Borst en Proza’ wordt de belangstelling gepeild, als Viore weer open kan. 

 

  

“ 

Het fijne aan een plek als Viore is dat je er 
mensen ontmoet met een vergelijkbare 

ervaring. Ze begrijpen waar je doorheen gaat, 
en hebben vaak aan een half woord genoeg.”  
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6. Netwerk rondom Viore 
 
Partners  
Viore onderhoudt  een groot netwerk van partners en partijen waarmee we contact houden en waar 
we mee samenwerken. 
 
Tergooi 
Een speciale partner van Viore is ziekenhuis Tergooi. Er is regelmatig overleg met diverse geledingen 
van het ziekenhuis. De medisch specialisten weten ons steeds beter te vinden en zij spreken 
regelmatig op  informatiebijeenkomsten voor bezoekers van Viore. Oncologische en urologische 
verpleegkundigen geven eveneens lezingen en houden bij Viore vragenuurtjes over 
hormoontherapie. Tergooi wijst patiënten (in de informatiemap die patiënten meekrijgen) op de 
mogelijkheden van Viore. 
Bij de workshops ‘Look good - Feel better’ wordt er eveneens samengewerkt.  
 
Andere ziekenhuizen 
Ook met andere ziekenhuizen in de regio onderhoudt Viore contact, zoals het UMCU, het Antoni van 
Leeuwenhoek ziekenhuis, het Amsterdam UMC en het Alexander Monro ziekenhuis. 
 
Huisartsen en hun praktijkondersteuners 
Viore informeert huisartsen en hun medewerkers periodiek over het programma-aanbod. Vanuit de 
programmacommissie denkt een huisarts mee over de activiteiten van Viore.  
 
Psycho-oncologische centra 
De psycho-oncologische centra (POC’s) zijn gespecialiseerd in de psychologische behandeling bij 
kanker. Waar nodig wordt er vanuit Viore verwezen naar de POC’s en vice versa. De dichtstbijzijnde 
POC’s zijn het Helen Dowling Instituut (HDI) in Bilthoven en het Ingeborg Douwes Centrum (IDC) in 
Amsterdam.  
 
Hospices 
Viore heeft contact met de drie hospices in de regio. Het heeft een speciale band met Hospice Kajan, 
omdat Viore is voortgekomen uit een initiatief van Hospice Kajan. Afgevaardigden van de besturen 
en de directies treffen elkaar regelmatig. Vanuit het hospice denkt een verpleegkundige in de 
programmacommissie mee over de activiteiten van Viore. 
 
Netwerk palliatieve zorg Gooi- en Vechtstreek 
Viore is lid van het Netwerk palliatieve zorg in de regio, dat elkaar een aantal keren per jaar treft. Het 
netwerk verzorgt trainingen voor zorgverleners, die regelmatig plaatsvinden bij Viore zodat de 
deelnemers met Viore kunnen kennis maken. 
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Centrum voor levensvragen 
Er zijn korte lijnen met het centrum voor levensvragen Gooi en Vechtstreek. Sommigen gesprekken 
van het centrum worden bij Viore gevoerd.  
 
Gemeenten 
Viore is onderdeel van het zorgaanbod van gemeenten in de regio en zoekt daarom de samen-
werking met deze gemeenten. In dat kader geeft ook Viore regelmatig voorlichting aan teams van de 
gemeenten (sociaal plein) over het aanbod, zodat zij inwoners hierop kunnen wijzen. 
 
Versa Welzijn 
Er is regelmatig contact tussen Viore en de welzijnsorganisatie Versa Welzijn. Waar mogelijk wordt er 
naar elkaar verwezen. Bij het programma van (kwetsbare) kinderen en jongeren wordt er samen- 
gewerkt. In eerdere jaren werd samen met Versa Welzijn, Hilverzorg en de gemeente Hilversum de 
landelijke dag van mantelzorger georganiseerd. Nu Viore meer in een wijk (Van Riebeeckkwartier) is 
gevestigd, zijn de banden met de wijkcoördinator en welzijnswerkers opgepakt. 
Verder werft Viore zijn nieuwe vrijwilligers via de vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn.   
 
Patiëntenverenigingen 
Viore zoekt de samenwerking met patiëntenverenigingen. Bij informatiebijeenkomsten nodigt Viore 
vaak een patiëntenvereniging uit. Ze kunnen toelichten wat zij voor de deelnemers kunnen 
betekenen en hun foldermateriaal beschikbaar stellen.  
Verder is er -samen met Borstkankervereniging Nederland- een start gemaakt voor een gezamenlijk 
te organiseren groep bij Viore voor mensen met uitgezaaide borstkanker.  
Ook zijn er patiëntenverenigingen die hun (jaarlijkse) patiënten-bijeenkomst bij Viore houden, 
gebruikmaken van onze ruimtes en hun scholingen bij Viore organiseren.  
 
IPSO 
Viore is lid van de brancheorganisatie IPSO en neemt deel aan collegiaal overleg met de inloophuizen  
in Noord-Holland.  
 
 

 

“ 

Wat een prettige plek is dit om samen te 
komen. De oprechte gastvrijheid en warmte 

maken Viore voor ons een heel speciale locatie, 
waar we graag onze bijeenkomsten houden." 
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Communicatie & PR 

Communicatiemiddelen 
Viore bereikt (potentiële) bezoekers met een maandelijkse nieuwsbrief, de website, social media,  
dagbladen en huis-aan-huisbladen, radio-interviews, flyers, posters en programmaoverzichten. 
Daarnaast worden de regionale radio en tv over onze activiteiten geïnformeerd. Verder publiceren 
we onze activiteiten op diverse websites van andere organisaties, waaronder die van 
patiëntenverenigingen en GooiAgenda. 

Social media en de website 
Het verder vergroten van de bekendheid van Viore via social media heeft ruime aandacht gehad in 
2020. Hierbij werd geïnvesteerd om de betrokkenheid bij de organisatie te vergroten.  
Van de verschillende platforms heeft Viore het meest contact met haar doelgroep via Facebook, op 
de voet gevolgd door Twitter. Het contact via LinkedIn is in 2020 zichtbaar gegroeid. Het aantal 
volgers neemt in de loop van de jaren gestaag toe.  
 
In de onderstaande tabel is het aantal volgers te zien.  

 

 
 
Communicatie en relatie met potentiële verwijzers 
Viore investeert veel in de contacten met verwijzers. Naast intensief contact met de professionals 
van Tergooi, ligt daarbij de focus op huisartsen en praktijkondersteuners van huisartsen (POH-GGZ) 
en bedrijfsartsen.  
De huisartsen in de regio worden ook geïnformeerd via hun eigen nieuwskanaal en medewerkers van 
Tergooi via hun interne nieuwskanalen. Activiteiten van Viore worden ook geplaatst in de 
nieuwsbrief (en op de website) van het Netwerk Palliatieve Zorg. 
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Hoe de bezoekers ons hebben gevonden wordt in onderstaande grafiek aangegeven. 

 

 
 

Het is onze ambitie om in 2021 meer bekendheid te verkrijgen via de eerste en tweede lijns zorg, de 
gemeenten en de politiek.  
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7. Organisatie 
 
Viore blijft continu in ontwikkeling. Dit vraagt niet alleen veel van de vrijwilligers, maar ook van de 
dagelijkse leiding.  
 
Dagelijkse leiding  
De dagelijkse leiding van Viore ligt bij vijf betaalde (deeltijd) krachten (tezamen 2,3 fte). Het 
secretariaat is belast met de organisatie van het centrum, de externe communicatie, de relatie met 
(potentiële) verwijzers, het financieel beheer, de coördinatie van het programma en de vrijwilligers 
en bovenal met het creëren van een fijne sfeer in het centrum en het bieden van een kwalitatief 
goed en passend aanbod aan de bezoekers.  
Miranda van den Eijnden (directeur), Corrie Gramser (vrijwilligers coördinator), Judith Rutten 
(coördinator programma en communicatie), Brigitte Volkers (PR) en Erna Steenbeek (office assistent) 
vormen op 31 december 2020 het secretariaat. 
 
2020 is een intensief jaar geweest voor bezoekers van Viore. En ook voor de vrijwilligers en het 
secretariaat. Het secretariaat heeft zorg gedragen voor alle koppelingen tussen vrijwilligers en 
bezoekers, en het online programma. Het telkens weer schakelen (open-dicht; programma 
aanpassen) vroeg veel van het team. 
 

     
 
Het bestuur en de directeur hebben regelmatig overleg met elkaar. De samenstelling van het bestuur 
en de commissies op 31 december 2020 is als volgt: 
 
Bestuur 
•  Michel Rudolphie   
• Claartje Beks-Ypma 
• Wuif van Berkel-Selderbeek 
• Jacco Heemskerk 
• Flip van Lidth de Jeude 
• Otto Veldt 
• Hans Scheltema  
 
Commissie fondsenwerving 
•  Otto Veldt  
• Marleen de Bruijn  
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• Corinne Bierman 
•  Raymond van Nass 
•  Anne Kooij 
• Herman van Heemstra 
 
Programmacommissie 
•  Marga Hijkoop (Tergooi) 
• Margreet Ubels (Hospice Kajan) 
• Ben Steultjens (GGZ centraal) 
• Flip van Lidth de Jeude (bestuur van Viore en gids) 
• Judith Rutten (coördinator programma en communicatie van Viore) 
• Helen Brooks (huisarts) 
• Ruth Nijhoff (Martha Flora) 
 
Commissie huisvesting 
•  Theo Buunen 
• Flip van Lidth de Jeude 
• Stephanie Grimmelt 
Alle leden van het bestuur en commissies werken onbezoldigd, als vrijwilliger. 
 
Vrijwilligers 
We vreesden dat door de corona, met alle maatregelen die we daarvoor hebben moeten nemen en 
de diverse lockdowns, vrijwilligers afscheid zouden willen nemen. Die vrees  bleek gelukkig onge-
grond. Onze vrijwilligers zijn Viore en haar bezoekers enorm trouw en daar zijn we erg trots op. 
 
Onze vrijwilligersgroep  
We hebben veel bewondering voor de veelzijdigheid en flexibiliteit die we in 2020 hebben mogen 
zien van onze vrijwilligers. Toen we onze deuren vanwege Corona en later voor de verbouwing en 
verhuizing moesten sluiten, hielden ze op allerlei manieren contact met de bezoekers. Ook hebben 
ze samen met een grote groep tijdelijke bouw vrijwilligers regelmatig de handen uit te mouwen 
gestoken. De momenten dat we open konden zijn, deed iedereen zijn best om het voor de bezoekers 
en elkaar zo veilig mogelijk te doen. Zo konden er toch op kleine schaal activiteiten aangeboden 
worden en waren bezoekers welkom om hun verhaal te doen bij de gastvrouwen en -heren in de 
huiskamer of 1-op-1 bij een gids. 
 
Achter de schermen hadden zo'n twintig vrijwilligers zitting in diverse commissies, waaronder de 
(inmiddels opgeheven) huisvestingscommissie in verband met de overstap naar een nieuwe locatie 
voor onze organisatie. Verder kon Viore een beroep doen op vrijwilligers die administratief werk 
doen, bloemen verzorgen, klusjes/reparaties/schilderwerk doen, koken, de boekhouding bijhouden 
en de tuin op orde houden. Deze hulp bij de voorwaarde scheppende zaken was en is essentieel voor 
een goed lopend centrum. Nieuw het afgelopen jaar is de samenwerking met het Wijkleerbedrijf 
waarvan een student een stageplek heeft gekregen bij Viore.  
Op 31 december 2020 stonden bij Viore bijna zeventig vrijwilligers geregistreerd.  
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Alle vrijwilligers zijn verzekerd, hebben een vrijwilligersovereenkomst en zijn deskundig opgeleid.  
 
Trainingen/evaluaties en bijeenkomsten 
 
Onze vrijwilligers zetten zich in met hart en ziel. Ze willen zich inzetten voor Viore omdat ze daar voor 
honderd procent achter staan. Ze brengen ons veel. Omgekeerd wil Viore hen ondersteunen bij 
datgene wat ze bij ons hopen te vinden: verdieping, groei, hun talenten ontwikkelen, zingeving. Zo 
wordt hun betrokkenheid 'duurzaam’ waar we lang mee voort kunnen en houden we de kwaliteit 
van onze vrijwilligers hoog.  
 
Normaal gesproken houdt dit in dat we van alles voor de vrijwilligers organiseren. Zoals trainingen, 
werkoverleggen, intervisie, voortgangsgesprekken, vrijwilligersuitje en het jaarlijkse kerstdiner. In 
2020 was veel daarvan niet mogelijk. Kort na de intervisiebijeenkomsten en een training socratische 
gesprekken aan het begin van het jaar ging door corona de boel op slot. We hebben met kunst- en 
vliegwerk op andere manieren contact met onze vrijwilligers onderhouden en onze dank en 
waardering tot uiting gebracht. In kleine groepjes konden worden deelgenomen aan een feestelijke 
'sneak preview’ aangeboden om de heropening na de verhuizing te vieren. Een groot aantal 
vrijwilligers ontving een kaart met Hilversums keitje, omdat ze zo enthousiast hun steentje bijdragen. 
En aan het eind van het jaar ontving iedereen zijn kerstcadeau door de brievenbus. De bouw 
vrijwilligers hebben allen een attentie in de vorm van een kaartspel met foto’s van de nieuwe locatie 
van Viore ontvangen. 
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8. Financiën 

 
Uitgaven 
De uitgaven van Viore betreffen kosten van het programma, de coördinatie, de communicatie, de 
vrijwilligers en de reguliere huisvesting. De verdeling ziet er als volgt uit.  
 

 
Inkomsten 
Dankzij donaties van goede doelen fondsen, gemeenten, particulieren, serviceclubs, het 
bedrijfsleven, kerkgenootschappen en van sponsoractiviteiten is Viore 2020 financieel goed 
doorgekomen. 
Viore heeft helaas nog geen vorm van structurele financiering gevonden en doet daarom mee aan de 
lobby van brancheorganisatie IPSO om financiering via lokale en landelijke overheden en zorg-
verzekeringen te krijgen. 
 
De reguliere inkomsten in 2020 zagen er zo uit:  
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Fondsen 
Voor de exploitatie en voor een aantal specifieke projecten hebben we aanvragen voor donaties 
gedaan bij goede doelen fondsen. Daaruit zijn bijdragen voortgekomen, waarvoor we enorm 
dankbaar zijn. Deze vormen 45% van onze inkomsten in 2020. 

Gemeenten 
Voor 2020 heeft Viore de gemeenten in de regio benaderd voor subsidie. Alle negen gemeenten 
hebben daar positief op gereageerd, waar we heel dankbaar voor zijn. Viore heeft dit nodig als een 
vaste financiële fundering. 
Viore hoopt op onderlinge afstemming door de gemeenten, want de regelgeving is per gemeente erg 
verschillend. Een regio-brede regeling op dit vlak zou een grote verbetering zijn. 
 
Donaties, sponsoring en evenementen georganiseerd door derden 
We prijzen ons weer zeer gelukkig dat organisaties, kerken (diaconie), particulieren, serviceclubs en 
bedrijven ons hebben gesteund. In 2020 is de sponsor basis verbreed. Helaas konden fondsen-
wervende evenementen door de corona crisis niet doorgaan. Wij ontvangen ook persoonlijke giften 
die afkomstig zijn van bezoekers, van vrijwilligers en van mensen buiten Viore, die ons een warm hart 
toedragen. Het kan dan gaan om donaties t.g.v. een verjaardag, een uitvaart, een verhuizing, een 
legaat, enzovoort. We danken ook de donateurs en vrienden die ons op regelmatige basis 
ondersteunen. We zijn heel blij dat zij zich op deze wijze aan Viore hebben gecommitteerd. 
 
Eigen bijdrage bezoekers 
Voor de meeste programmaonderdelen dragen de bezoekers financieel bij. Het huiskamerbezoek en 
de gesprekken met gidsen worden kosteloos aangeboden. 
 
Hulp in natura 
Viore kreeg ook steun in natura. Zo zijn veel diensten, producten en bedrijfsmiddelen tegen forse 
kortingen geleverd, met name voor de nieuwe huisvesting.  
 
Nieuwe huisvesting 
Zoals hiervoor beschreven is de nieuwe huisvesting een enorm groot project geweest waaraan met 
ruim 100 vrijwilligers is gewerkt. Daardoor konden de kosten binnen de perken blijven. Viore prijst 
zich gelukkig met het vinden van voldoende financiers hiervoor. Er is € 122.750 gedoneerd voor de 
financiering. De (verwachte) kosten bedroegen € 119.956. De gemaakte kosten voor de huisvesting 
zijn in de jaarrekening geactiveerd en worden geleidelijk afgeschreven ten laste van een voor de 
huisvesting gevormde reserve, wat heeft geleid tot balansverlenging t.o.v. voorgaande jaren. 
 
Resultaat 
Dankzij een scherp kostenbewust beleid en meevallende inkomsten sluiten we 2020 af met een 
positief resultaat van € 27.238,-. 

Omdat er nog geen structurele financiering is hanteert Viore het beleid om een continuïteitsreserve 
te handhaven van circa 1,5 keer de jaarlijkse kosten. Dit om de activiteiten van Viore te kunnen 
voortzetten, dan wel afbouwen, bij mogelijk tegenvallende fondsenwerving. Het is ook in 
overeenstemming met de richtlijnen voor goed bestuur en het verantwoord omgaan met donateurs-
gelden en in lijn met wat branchevereniging IPSO adviseert. De tegoeden die per 31 december 2020 
op de balans staan zullen deels worden aangewend voor de geplande, overige investeringen in het 
pand en worden aangehouden als reserve voor tegenvallende inkomsten i.v.m. corona. 
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De jaarrekening 2020 is te vinden op, op www.viore.org (onder ‘Over Viore’ bij downloads). 
 
 
Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker 
Oosterengweg 44 
1212 CN  Hilversum 
 
t 035-68 53 532 
e info@viore.org 
i www.viore.org  
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