
Geraakt door kanker Wat biedt Scarabee? Ons werkgebied

Bezoekers per jaarWat is het effect van inloophuizen? Doelstellingen Scarabee

Een paar feiten op een rij Zinvolle invulling Een plaats voor iedereen

Ambities tot 2020Een paar feiten op een rij Waar werken we naar toe

• 96% gasten ervaart positief effect

• Grootste effect op maatschappelijk functioneren

• 54% gasten voelt zich energieker

• Vermoeidheid is klacht nr. 1

• 4 – 14 mln. euro besparing door bijdrage aan arbeidsparticipatie

“Mijn aandoening was terug en er volgde een nieuwe 

operatie. Dat was een harde klap en na alle positiviteit in de 

voorgaande jaren, was ik even de weg kwijt. In deze periode 

kwam Scarabee in beeld.”
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Wassenaar
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Leiderdorp

Zoeterwoude
Voorschoten

in regio Leiden krijgen jaarlijks ca. 

2.500 mensen de diagnose kanker

overlijdt er niet aan 

binnen 5 jaar.

De Leidse regio telt ca. 

10.000 kankerpatiënten

per jaar krijgt 0,6% van de 

Nederlanders kanker.

ca. 120.000

ca. 2.500

ca. 60%

ca. 10.000

1 op de 3 Nederlanders
krijgt gedurende zijn of haar leven kanker.

70% van de 
gasten geeft aan:

• Beter te kunnen ontspannen

• Beter in het vel te zitten

• Beter om hulp te durven vragen

Ontmoetingsplek

Steun, warmte en rust

Kinderen en jongeren

Verdiepende cursussen

Hand- en voetrelfex massage

Nieuwe energie

Informatie

Jonge vrouwen groep

Open atelier

Online contact

Herkenning en erkenning Delen aan de koffietafel

Bibliotheek Wandelen

Lotgenotencontact

Yoga

Visualisatie

Fotograferen

Heartpillows

Café Scarabee

Groeien naar excellente 

dienstverlening in de informele 

zorg voor (ex) kankerpatiënten en 

hun naasten, zodat zij weer hun 

eigen plek kunnen vinden in de 

samenleving.

Groei van het aantal bezoekers/

gasten van 1430 in het jaar 2017 tot 

3500 in het jaar 2021 

Verdere uitbreiding van 

aansprekende activiteiten die de 

drempel om binnen te komen 

verlagen.

Groei van het aantal vrijwilligers 

en activiteitenbegeleiders.

Het bestuur van Scarabee heeft voor de 

jaren 2018-2021 de volgende doelstellingen 

geformuleerd:
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Herkomst van onze bezoekers

Terugblik 2016 - 2019

Nog wat cijfers Nog wat cijfers

Die zijn er ook

Zinvolle invulling

Resultaat operatie

Resultaat financieel

Leiden

Oegstgeest

Leiderdorp

Katwijk

Voorschoten

Zoeterwoude

Noordwijk

Teylingen

Overige

45%

3%

11%

9%

9%

2%

3% 5%

13%

2016 2017 2018 2019

Gasten 616 775 1.430 2.225

Vrijwilligers 25 25 27 32

Activiteiten 12 13 16 15

2016 2017 2018 2019

Lasten € 27.261 € 30.122 € 57.259 € 50.848

Baten € 30.122 € 27.261 € 45.696 € 33.740

Baten en lasten

Uitgaven

Waardering door bezoekers

In 2019 waren er natuurlijk ook uitgaven. In totaal was dit € 50.848.  Dit zijn 

voornamelijk de kosten voor de coördinatie van activiteiten en vrijwilligers. 

Daarbij komen de uitgaven voor de huisvesting. Een aantal PR activiteiten 

zijn in 2019 opgestart en worden in 2020 uitgerold. Denk daarbij aan de 

nieuwe website voor Scarabee. 

De inkomsten waren in 2019 ruim ontoereikend om de kosten te dekken.

Scarabee Kids
Van harte welkom

Inloophuis Scarabee

Oude Vest 17

2312 XP Leiden

maandag: 10:00 – 15:00 uur

maandagavond: 19:30 – 21:00 uur

dinsdag: 10:00 – 15:00 uur

woensdag: 10:00 – 13:00 uur.

donderdag: 10:00 – 15:00 uur

Zonder inzet van vrijwilligers kunnen we niets!

Kinderen 4-12jr en Jongeren 12-18jr zijn 

ook van harte welkom bij Scarabee

Wat als je als kind zelf of in je omgeving te maken krijgt met kanker. Het 

is een ingrijpende gebeurtenis die lastige gevoelens en vragen kan geven. 

Soms voelen kinderen zich beter op hun plek in een lotgenotengroep, die 

ongeveer hetzelfde heeft meegemaakt. Lachen, huilen, boos zijn maar 

vooral samen d.m.v. verschillende werkvormen kunnen delen is dan fijn.

“ Hier is niet alleen aandacht voor  

   mijn ziekte maar ook voor mij, 

   het voelt als een warme deken.”

“ Het is een huis waar het 

   thuis komen is, welkom, warm 

   en oprechte aandacht.”

“ Scarabee is aandacht, 

   gezelligheid en was mijn rust in    

   de storm.”

“ Een plek waar een lach en een  

   traan elkaar omarmen. Hier 

   begrijpen ze je echt!”

info@inloophuisscarabee.nl

www.inloophuisscarabee.nl

Tel: 06-55413824

IBAN: NL76 RABO 0101 3992 86
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