OP WEG NAAR
EEN MAGGIE’S CENTER
IN GRONINGEN

OVER MAGGIE’S
Maggie’s is een centrum dat mensen met kanker
helpt. In een huiselijke omgeving kunnen (ex-) kanker
patiënten, familieleden, vrienden en nabestaanden
terecht voor steun op allerlei gebieden.

“ Maggie’s is als een oase.
Het geeft je de handvatten om
toekomst te zien en de regie
over je leven te nemen.”
Bezoeker Maggie’s Center Groot-Brittannië

Deze hulp, onder meer bestaand uit
het bieden van rust en ontspanning,
informatie, psychosociale, emotio
nele en praktische ondersteuning, is
gratis en wordt gefinancierd uit
fundraising en giften. Maggie’s gaat
verder waar de zorg van zieken
huizen en verzekerde zorg ophoudt.
In Groot-Brittannië is Maggie’s al
zeer succesvol. Inmiddels is daar
het 21ste centrum in aanbouw.
Het doel is om het eerste Maggie’s
Centrum in Nederland in Groningen
te starten op het terrein naast het
UMCG in Groningen. De plannen
zijn vergevorderd en dit jaar vindt
de beslissing plaats of en wanneer

het eerste Maggie’s Centrum in
Groningen er komt.
In deze brochure leest u meer over
Maggie’s en het traject dat we aan
het doorlopen zijn. Het concept
wordt breed gesteund door de
gezondheidszorg, de overheid en het
bedrijfsleven, zoals blijkt uit de diverse
steunbetuigingen in deze brochure
van politici, ondernemers en artsen
en van mensen die zelf kanker heb
ben gehad. Dat Maggie’s kan rekenen
op flink wat steun en sympathie blijkt
uit de opbrengst van een benefiet
gala waar bijna 250.000 euro is
opgehaald met nog eens een aantal

financiële toezeggingen ter waarde
van 1,5 miljoen euro om de realisatie
van het eerste Maggie’s Center in
Groningen mogelijk te maken.
Daarnaast heeft het UMCG de grond
voor het centrum beschikbaar gesteld.
We hopen dat ook u enthousiast
wordt over dit mooie, waardevolle
initiatief dat een wezenlijke, positieve
bijdrage kan leveren aan mensen met
kanker en hun directe omgeving. En
dat we op uw steun mogen rekenen.

Harm Post
Voorzitter bestuur
Stichting Maggie’s Centers Nederland

WIE WAS MAGGIE?

Maggie’s Nottingham

De Schotse Maggie Keswick Jencks, schrijfster, landschaps
architect, schilder en moeder van twee kinderen, krijgt in
1993 te horen dat ze opnieuw borstkanker heeft met een
prognose van hooguit drie maanden.
Ze ondergaat een experimentele chemo-therapie
behandeling en leeft nog bijna twee jaar. Op basis
van haar eigen ervaringen en wat ze mist in de
reguliere zorg, ontstaat gedurende haar ziekteproces
het idee om een nieuw soort kankercentrum op te
richten. Samen met haar man Charles Jencks, haar
medisch team en haar oncologisch verpleegkundige
Laura Lee werkt ze aan een nieuwe benadering van
oncologische zorg. Maggie en Charles constateren
dat een aantal zaken cruciaal zijn voor het welbevinden
van een kankerpatiënt, zoals goed geïnformeerd zijn
over de medische behandeling, stress-reducerende

strategieën, psychologische steun én de mogelijkheid
om andere mensen die in hetzelfde schuitje zitten te
ontmoeten in een relaxte, huiselijke sfeer. Dat vormt
de basis voor het Maggie’s Center. In november 1996,
ruim een jaar na haar overlijden, opent het eerste
Maggie’s Center in Edinburgh en daarmee worden
Maggie’s plannen realiteit. De centra worden onder
architectuur gebouwd aangezien onderzoek heeft
uitgewezen dat een inspirerend ontwerp een gunsti
ge uitwerking heeft op het verminderen van stress
en angst, het zogenaamde evidence based design.

Above all what
matters is not
to lose the joy
of living in the
fear of dying.
Maggie Keswick Jencks

Maggie’s Swansea

Maggie’s Dundee

DE IMPACT VAN KANKER
“ Maggie’s is geweldig,
een baken van liefde en
vriendelijkheid om op terug
te vallen. Een inspirerende,
helende omgeving waar een
traan en een lach naast elkaar
bestaan. Een veilige haven!”
Bezoeker Maggie’s Center Groot-Brittannië

Kanker is doodsoorzaak nummer 1 onder zowel volwassenen
als kinderen. Ieder jaar krijgen in Nederland meer dan 109.000
mensen de gevreesde ziekte. 40.000 van hen maakt deel uit van
de beroepsbevolking. Jaarlijks treft kanker ook 550 kinderen.
Eén op de drie mensen die kanker
heeft, krijgt last van psychische
klachten en of stress en is niet in
staat om zijn oude leven en
eventueel werk weer op te pakken.
Dit heeft niet alleen een enorme
impact op deze grote groep
mensen, maar ook op de omgeving
van deze mensen. De maatschap
pelijke gevolgen van kanker zijn
daarmee enorm groot.
Door de stand van de medische
wetenschap overleven steeds

meer mensen kanker. De ziekte is
daarmee een chronische in plaats
van een ongeneeslijke ziekte
geworden. Dit heeft echter wel
grote gevolgen. Lichamelijke
klachten als gevolg van kanker en
de behandeling met chemo en
bestraling kunnen leiden tot
blijvend fysiek ongemak waaronder
problemen met zenuwuiteinden,
stofwisseling, chronische vermoeid
heid, een niet goed functionerend
korte termijn geheugen, seksualiteit
en nog veel meer. Dit gaat in veel

gevallen ook gepaard met psychi
sche klachten waardoor de be
hoefte aan psychosociale hulp na
kanker steeds groter is geworden.
Ook jonge mensen die op relatief
jonge leeftijd succesvol zijn
behandeld voor kanker ondervin
den na 15 tot 20 jaar weer nieuwe,
fysieke klachten aan onder andere
longen en hart. Deze groep zal
alleen maar groter worden.
De ziekte kanker heeft niet alleen
invloed op de patiënt zelf maar ook
op zijn naaste omgeving. Gezinnen

raken soms totaal ontwricht als bij
een van de gezinsleden kanker
wordt geconstateerd. Het aantal
echtscheidingen neemt toe en
vaak neemt een partner afscheid
van een patiënt omdat hij of zij het
psychisch niet aan kan. Bij jonge
kinderen met kanker leidt de ziekte
vaak tot psychische klachten bij
broertjes of zusjes. Ook voor deze
vaak vergeten groep biedt Maggie’s
een programma.

De artsen zeiden

‘we gaan je langs
de afgrond trekken,
maar je mag er net
niet in vallen’.

Het verhaal van Ewald Lausberg, ex-patiënt

“EEN TELEFOONTJE IS
GENOEG OM JE WERELD
VOLLEDIG OP DE KOP
TE ZETTEN”
Het is nota bene Valentijnsdag 2014 als ik mijn
huisarts voor de deur aantref. Maanden van
ziekenhuisbezoeken en onderzoeken eindigden
een week daarvoor op de operatietafel. Er was
weefsel weggehaald, maar de uitslag liet nog
op zich wachten. Als dan de huisarts voor de
deur staat, dan weet je genoeg.
Met lood in de schoenen ben ik naar boven
gelopen om het nieuws ‘kanker’, dat ik net van
mijn huisarts had vernomen te delen met mijn
vrouw. We waren al 19 jaar samen, maar we

wisten dat ‘in tegenspoed’ nu voor de deur
stond. Ik moest één van de zwaarste medisch-
oncologische behandelingen ondergaan.
De artsen zeiden ‘we gaan je langs de afgrond
trekken, maar je mag er net niet in vallen’.
Kanker raakt alles en iedereen in je omgeving.
Mijn vrouw, mijn dochter van 2, mijn compag
nons die de onderneming draaiende hielden,
familie, vrienden, buren. Iedereen leefde mee.
Maar hoe warm ook, je kunt niet altijd bij elkaar
terecht tijdens zo’n ziekteproces. Ik heb een

Maggie’s Center gemist. Een plek waar je
terecht kunt met vragen, hulp kunt krijgen op
allerlei vlakken. Want juist in zo’n tijd is het goed
om ook met buitenstaanders te praten.
Ik ben weer helemaal gezond, maar ik weet zeker
dat een Maggie’s Center veel gaat toevoegen
voor iedereen die de diagnose nog gaat krijgen.

“ Maggie’s is een haven van
rust. De ontspannen sfeer
maakt dat je over alles kunt
praten. Je kunt er huilen
maar ook lachen.”
Bezoeker Maggie’s Center Groot-Brittannië

WAAROM MAGGIE’S?
De medisch technische zorg in Nederland is van hoog niveau en
zeer goed up-to-date. Maar in het geval van kanker spelen andere,
meer emotionele aspecten ook een rol. Daarnaast is Maggie’s er
ook voor de naasten van mensen die getroffen zijn door kanker.
Het bezoeken van een Maggie’s
Center, naast of na de reguliere
behandeling in het ziekenhuis leidt
tot een verbetering van de kwaliteit
van leven bij mensen met kanker.
Zorg en nazorg, in de vorm van
psychosociale steun, en hulp bij
reïntegratie op de werkvloer leiden
niet alleen tot winst voor de individuele
kankerpatient en zijn naasten, maar
leveren ook maatschappelijk winst
op. Uit ervaringen elders bij hulp bij
reïntegratie van (ex-)kankerpatiënten
bleken patiënten drie tot zes maan
den eerder weer terug te keren naar
hun werk.

Na de diagnose kanker worstelen
mensen met hele basale vragen als
hoe ga ik om met mijn gezin en mijn
omgeving, hoe ga ik om met mijn
werkgever, hoe moet ik de financiële
aspecten regelen, hoe kom ik weer
op mijn oude energieniveau, waar
kan ik meer informatie vinden, hoe
komt mijn kind de zes weken proto
nenkuren in Groningen door, hoe kan
ik mij aanleren te ontspannen, hoe kom
ik in contact met lotgenoten, hoe
moet ik zorgen er toch goed uit te
zien tijdens de behandeling, hoe kan
ik mijn eetlust verbeteren, et cetera.

Met deze en nog vele andere vragen
kan het Maggie’s Center bezoekers
begeleiden. In een vriendelijke en
vertrouwde omgeving waar de
patiënt en zijn familie kosteloos
terecht kunnen; zo vaak en zo lang
ze daar behoefte aan hebben.
Bij Maggie’s is geen doorverwijzing
nodig, dus geen wachtlijsten en geen
administratieve rompslomp.
Het Maggie’s Center werkt deels met
professionele krachten en deels met
vrijwilligers.

‘De medische wetenschap blijkt gelukkig steeds
beter in staat om mensen met kanker te genezen of
hun leven te verlengen. Toch heeft kanker altijd een
enorme emotionele en fysieke impact op mensen die
de diagnose gesteld krijgen. En niet alleen op hen,
maar natuurlijk ook op partners, familieleden,
vrienden en collega’s.
Kanker is een veel voorkomend maatschappelijk
verschijnsel geworden en schuift hiermee op in de
richting van een chronische ziekte. Het is belang
rijk om als samenleving de verantwoordelijkheid te
nemen om mensen met kanker te ondersteunen,
te begeleiden en hen de hulp te bieden die ze
nodig hebben. Zowel op de korte als ook op
langere termijn. Tijdens, maar ook zeker na de
ziekte.

‘De komst van Maggie’s Center naar Noord-Nederland draag
ik een warm hart toe. Steeds meer mensen krijgen de diagno
se kanker te verwerken. Mensen van wie de wereld van de
ene op de andere dag op z’n kop staat. Deze diagnose
betekent veel voor de mensen zelf, zowel fysiek, psychisch
als sociaal, maar óók voor hun omgeving. Wat is het mooi dat
er een centrum komt dat daarin kan ondersteunen. Ook
werkgevers hebben hierbij ondersteuning nodig. Onder de
beroepsbevolking heeft ongeveer 1 op de 207 medewerkers
kanker. De overlevingskansen zijn gelukkig toegenomen.
Werkgevers willen talent en expertise behouden. Zij hebben
baat bij een goede terugkeer van de medewerker op het
werk. Als goede werkgever wil je zorgvuldig handelen en
rekening houden met de wensen en het prestatieniveau van
de werknemer. Wanneer de werkgever dit niet goed aan
pakt, kan dit leiden tot een neerwaartse spiraal en zelfs tot
het permanent stoppen met werken. Maggie’s Center heeft
daarom een programma ontwikkeld om werkgevers en
werknemers te helpen bij de terugkeer naar de werkvloer.
Werk krijgen kan een cruciale rol spelen in het herstel van
mensen. Door te werken kunnen mensen weer een gevoel
krijgen van ‘ertoe doen’, zelfrespect en een focus buiten
kanker. Dat is voor patiënten én hun omgeving van groot
belang.

Maggie’s doet daarom een dringend beroep op
u, om het eerste Maggie’s Center in Nederland
hier in Groningen mogelijk te helpen maken!’

Ik wens de initiatiefnemers van Maggie’s Center heel veel
succes!’

René Paas
Commissaris van de Koning
Provincie Groningen

Jetta Klijnsma
Commissaris van de Koning
Provincie Drenthe

WAT DOET MAGGIE’S?
Een Maggie’s Center biedt mensen hulp en
ondersteuning bij de onzekerheid die ze voelen
als ze de diagnose kanker hebben gekregen.
Maggie’s helpt ze weer deel te nemen aan het
leven met of na kanker.

De aanpak van Maggie’s is gebaseerd
op vier principes:
• Verlichten van zorg
•	Controle hebben en krijgen over
dagelijkse dingen
• Levensvreugde stimuleren
• ‘Same staan we sterk’
Maggie’s helpt mensen om zichzelf
te helpen door ze weerbaarder te
maken en te leren omgaan met hun
ziekte. Naast psychosociale en
emotionele ondersteuning biedt

Maggie’s ook hulp in de vorm van
financiële coaching en re-integratie
programma’s.
De reden dat een Maggie’s Center
vooral meerwaarde kan creëren
specifiek in Groningen op het terrein
van het UMCG heeft alles te maken
met de unieke faciliteit die hier
onlangs geopend is: het protonen
therapiecentrum, onderdeel van het
UMCG. Als enig centrum in Nederland
worden hier, naast volwassenen,
kinderen met protonentherapie

behandeld. Het Familie De Boer Huis
biedt deze kinderen en hun families
onderdak gedurende de 6 weken
durende behandeling. In Maggie’s
kunnen deze kinderen en families
tijdens de behandeling met de
protonentherapie terecht voor steun
en dagbesteding. Dat geldt uiteraard
ook voor de 600 volwassen patiënten
die naar verwachting jaarlijks vanuit
geheel Noordoost-Nederland naar
het protonentherapiecentrum zullen
komen. Al met al een uniek samenspel
tussen drie verschillende disciplines.

‘Iedereen kent wel iemand die de diagno
se kanker heeft gekregen of heeft deze
diagnose zelf gehad. Niet alleen als familie
en als vriend, maar ook als collega en
werkgever krijg je te maken met deze
gevreesde ziekte. Maar hoe ga je om met
de psychische effecten, met het leven
tijdens en na kanker. Of met het leven met
kanker als chronische ziekte. Hoe pak je je
leven weer op waarvan je het gevoel hebt
dat het nooit weer hetzelfde wordt.
Maggie’s is een plek waar je altijd terecht
kunt voor hulp, een luisterend oor, of gewoon
voor een kop koffie. Maggie’s hulp kost niets,
en er zit geen limiet op de behandeling. Dus
zo vaak en zo lang je wilt is er ondersteuning.
Er is een groeiende bewustwording dat het
emotionele welzijn van mensen een positief
effect heeft op het verloop van de ziekte en
het herstel. Dat moeten we toch zeker steu
nen met zijn allen?’
Harm Post
Voorzitter bestuur Maggie’s

‘Het model van Maggie’s is een beproefd
model in Groot-Brittanië en wordt zeer
gewaardeerd en gerespecteerd door
betrokken professionals in de gezond
heidszorg van kanker. Het programma dat
aangeboden wordt bij Maggie’s ligt in het
verlengde van ondersteuning die zieken
huizen bieden.
Maggie’s biedt tevens ondersteuning aan
kinderen met kanker en hun ouders. Het
Universitair Medisch Centrum Groningen
ondersteunt dit initiatief van harte door
ruimte beschikbaar te stellen op het
ziekenhuisterrein en is voornemens mee
te werken aan een wetenschappelijk
onderzoek naar de relatie tussen de
omgeving en het welbevinden van men
sen met kanker.’
Hans Langendijk
Afdelingshoofd Radiotherapie
Bestuursvoorzitter
UMCG Comprehensive Cancer Center

PROGRAMMA’S

1 2 3
4 5

(Weer) aan het werk

Met behulp van Maggie’s zullen
en kunnen mensen met een baan
weer sneller terug naar het werk.
Met dit programma willen we werk
gevers interesseren om Maggie’s te
ondersteunen.

Kwaliteit van leven

Hiermee richten we ons op een
gezonde leefstijl, het volgen van
een bepaald dieet en activiteiten
die betrekking hebben op
lichamelijke fitheid.

Kinderen

Dit programma is speciaal gericht op kinderen met
kanker en hun ouders. In de net geopende
Protonenkliniek van het UMCG, waar het Maggie’s
Center naast gesitueerd wordt, zullen in de
toekomst alle kinderen in Nederland met kanker
die bestraald moeten worden, worden behandeld.

Maggie’s Center werkt met een professionele, vaste staf
van onder andere psychologen, oncologisch verpleeg
kundigen, aangevuld met ondersteunende specialismen
waaronder diëtiek, schoonheidsspecialisten, financieel
advies, arbeidsdeskundigen, therapeuten die ondersteunen
bij stress en lichamelijk ongemak et cetera. Ook wil Maggie’s
gaan werken met een buddy’s programma. Iemand die je
begeleidt gedurende het medisch behandeltraject. Ad hoc
worden specialisten van het UMCG en hoogleraren van de
universiteit betrokken, ondersteund door artsen in opleiding.

Psychosociale ondersteuning
Met dit programma bieden we alles
op het gebied van psychosociale
ondersteuning, welbevinden en
ontspanningstherapieën.

E-health

E-health is het gebruik van internet en
videocontact ter ondersteuning van of
verbetering van de gezondheid van
mensen, die hierdoor tevens in staat
worden gesteld zelf weer de regie over
hun leven te krijgen.

Het UMCG werkt samen met 18 noordelijke ziekenhuizen.
Daarmee krijgt het Maggie’s Center een verzorgingsgebied
ter grootte van de vier noordelijke provincies. Het Maggie’s
Center wordt ontwikkeld op het terrein van het UMCG en
wordt gesteund door het Comprehensive Cancer Center
van het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG
(CCC-UMCG).

“ Wat een prachtige,
lichte, kleurrijke plek met
vriendelijk en opgewekt
personeel.”
Bezoeker Maggie’s Center Groot-Brittannië

WAAR KOMT MAGGIE’S?

Het eerste Maggie’s Center van
Nederland wordt gebouwd in
Groningen naast het UMCG, op de
hoek van de Vrydemalaan en de
S.S. Rosensteinlaan. Dit Maggie’s
Center krijgt een regionale functie.
Ieder jaar krijgen 20.000 mensen
in Noord-Nederland de diagnose
kanker. Maggie’s Groningen is
bedoeld om patiënten uit heel
Noord-Nederland te ontvangen,
al dan niet samen met hun familie
en vrienden.

Het ontwerp en de bouw
Evenals haar man, architectuur-
schrijver en -recensent Charles
Jencks, geloofde Maggie in de
positieve invloed die gebouwen
kunnen hebben op het welbevinden
van mensen. Vandaar dat bijna alle
Maggie’s Centers zijn (en worden)
ontworpen door vooraanstaande
architecten als Frank Gehry, Zaha
Hadid en Rem Koolhaas. Het
Maggie’s Center in Groningen is
ontworpen door Marlies Rohmer
(Architects & Urbanists te Amster

dam) en Piet Oudolf (landschapsen tuinarchitect te Hummelo). Bij
het ontwerp houden de architecten
rekening met de behoeftes van
mensen met kanker. Intieme,
rustgevende ruimtes met veel licht
ondersteunen het programma.
Net zoals bij alle Maggie’s Centers
in Groot-Brittannië is de kern van
het ontwerp van Maggie’s Center
Groningen een grote woonkeuken
waar bezoekers letterlijk kunnen
aanschuiven aan de keukentafel.
Ook zal er een ruimte worden

ingericht speciaal gericht op
kinderen en hun ouders.
De NAM is bereid gevonden om bij
te dragen aan het energieneutraal
en aardbevingsbestendig maken
van het gebouw. Daarnaast steunt
een bouwconsortium van drie
bouwbedrijven de bouw: Volker
Wessels, Rottinghuis en Van Wijnen
en Trebbe. Verder hebben een
aantal donateurs gevraagd en
ongevraagd al een bijdrage
beschikbaar gesteld.

Kenmerkend voor Maggie’s is de
nadrukkelijke aandacht voor
architectuur die een belangrijke rol
speelt bij het genezingsproces.
De essentie van de zogenaamde
Healing Environment berust op de
gedachte dat de omgeving waarin
mensen verblijven bijdraagt aan de
genezing van de patiënt. Geïnspi
reerd door de kloostertypologie is
er een stelsel van intieme, informele
tot uitnodigende collectieve ruimtes
ontworpen, naar gelang de verschil
lende gemoedstoestanden van
cliënten. Het ontwerp van het interieur
is troostrijk en beschermend, maar
biedt ook uitdaging en optimisme.

Omdat je weet waar het over gaat,
wil je hier iets bereiken waar de mensen
behoefte aan hebben. In mijn geval, een
goede beplanting die door de seizoenen
heen aantrekkelijk blijft. De tuin als belofte.
Dat je iets belooft wat er nog niet is.
Een tuin is iets dat beweegt in de tijd.
Als de tuin wordt opgeleverd, dan begint
het pas. De factor tijd moet er over heen.
Je wilt niet alleen laten zien wat mooi is.
Alle seizoenen met hun kleuren en de
emoties die daarbij horen, laten iets zien,
wat ontzettend goed past bij Maggie’s,
waar geluk en verdriet heel erg bij elkaar
horen.

Marlies Rohmer
Architect

Piet Oudolf
Landschapsarchitect

INVESTERINGSKOSTEN

Bouw- en stichtingskosten

€ 4.000.000

• Project- en voorbereidingskosten
• Bouwkundig en ontwerp
• Parkeren
• Technische installaties
• Vaste inrichting
• Tuin en waterpartijen
• Terreinvoorzieningen
Exploitatie eerste vijf jaar

€ 3.000.000

Totale investeringskosten

€ 7.000.000

Wetenschappelijk onderzoek omgevingseffecten op welzijn

€ 3.000.000

HET BESTUUR
Het bestuur van Maggie’s Nederland bestaat uit 7 personen.

MEEHELPEN
AAN DE REALISATIE VAN
MAGGIE’S GRONINGEN?
De financiering van Maggie’s is gericht op private en publieke fundraising. Inmiddels
hebben een aantal fondsen te kennen gegeven een bijdrage te willen leveren aan
de specifieke programma’s voor de periode van in ieder geval vijf jaar. Schenken of
investeren kan op diverse manieren: eenmalig of periodiek. In een nader gesprek
kunnen we een voorstel op maat bespreken.

Harm Post
Voorzitter

Kees Spijk
Penningmeester

Frans Jaspers

Leendert Klaassen

Wilt u zich aan Maggie’s verbinden als
ambassadeur, sponsor of professional,
neem dan contact op met:
Betty de Boer
Relatiemanagement en fundraising
06 217 038 22
bettydeboer@maggiescenters.nl

Sylvia Germes
Projectmedewerker
06 34 239 454
sylviagermes@maggiescenters.nl
Hans de Willigen

Gerard Kremer

Dina Boonstra

Laura Lee
Chief Executive Maggie’s UK

Doneren
U kunt een donatie overmaken op
NL98 INGB 070 33 632 98
t.n.v. Stichting Maggie’s Centers Nederland
te Groningen.
ANBI status
Stichting Maggie’s Centers Nederland is door
de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent
dat schenkingen en nalatenschappen zijn
vrijgesteld van belastingen. Kijk voor de algemene
regelgeving hierover op de ANBI-website.

TIJDLIJN

2015
Gesprekken met Maggie’s
Groot-Brittannië over
ontwikkeling Maggie’s Center
Nederland.

Afspraken UMCG
over locatie en
bestemming.

werven coördinator
en projectmedewerker
Maggie’s.

Afstemmen inhoudelijke
programmering met stakeholders
gezondheidszorg en met
Maggie’s Groot Britannië.

2016

2017

2018

Architectenkeuze plus
ontwikkeling eerste
voorlopig ontwerp.

Benaderen ambassadeurs,
opstellen sponsorplan en
start private fundraising,
afspraken moederbedrijf
Maggie’s in Groot Britannië.

Aanscherpen
programma
van eisen ism
de architect.

December
GO-NO-GO
moment.

Start publieke
fundraising.

2019
Opstellen kaders voor
wetenschappelijk
onderzoek omgevings
effecten op welzijn.

Benaderen fondsen en
private partijen voor
een financiële bijdrage.

Start voorbereiden
bouwaanvraag.

Begin van
het jaar
start bouw.
2020
Eind december
aanstellen
centrumcoördinator.

Eind jaar
Opening en start
Maggie’s Center Groningen.

Ik was positief verrast en enthousiast
toen ik hoorde van het initiatief. Dit is
iets wat we allemaal zouden moeten
steunen. Maggie’s biedt kosteloos,
drempelloos en daarmee onbeperkt
support aan mensen die daar behoefte
aan hebben.
Juist als werkgevers moeten we onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen en Maggie’s alle steun geven die
we maar kunnen bieden. Investeren in
Maggie’s is investeren in mensen. Een
goed voorbeeld in Noord-Nederland
doet hopelijk goed volgen met een
landelijke uitrol!
Alfred Welink
Voorzitter VNO-NCW Noord

Colofon
Vormgeving en opmaak
Open communicatiebureau
Fotografie
Sylvia Germes
Maggie’s Centre UK
Tekst
Betty de Boer
Sylvia Germes
Maggie’s Centre UK
Open communicatiebureau
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