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Hoe Stichting Chaja is ontstaan 

Marleen van den Berg, oprichter van Stichting Chaja, werd in 2002 geconfronteerd met borstkanker. 

Zij kende de School voor Imaginatie in Amsterdam. Via deze school leerde ze de Stichting Kanker in 

Beeld kennen. 

Door het zelf meedoen aan een manifestatie van Kanker in Beeld met foto’s en gedichten, raakte 

Marleen enthousiast over de manier van verwerking van deze ernstige ziekte door middel van 

creatieve expressie. Zij nam zich voor, zodra ze helemaal hersteld zou zijn, zoiets te gaan opzetten en 

organiseren in Oss e.o. 

 

Begin 2005 heeft Marleen het initiatief genomen om met een aantal personen van gedachten te 

wisselen over haar ideeën. 

Uiteindelijk, in hechte samenwerking met Marlies van der Wouw en Petra Hemelaar, is Stichting 

Chaja op 14 februari 2007 officieel opgericht. 

 

Doelstelling van Stichting Chaja                                        

Stichting Chaja Oss e.o. biedt sinds 2007 mensen in de regio Oss, laagdrempelige mogelijkheden aan 

tot kennismaking met creatieve en (ver) beeldende expressie bij de verwerking van kanker. Stichting 

Chaja richt zich op mensen die in hun eigen leven of dat van hun naasten met kanker zijn 

geconfronteerd. Sinds 2018 biedt stichting Chaja ook de mogelijkheid aan tot ontmoeting met lot 

(bond) genoten. Schilderen, zingen, toneelspelen of welke vorm dan ook kunnen je helpen de ziekte 

emotioneel te verwerken. Stichting Chaja biedt diverse activiteiten aan waarbij de deelnemers kunnen 

ervaren wat creatieve  (ver) beeldende expressie inhoudt. Alle activiteiten worden verzorgd door 

professionals. Een tweewekelijkse Chaja’s koffieochtend biedt de mogelijkheid om lot (bond)genoten 

te ontmoeten. Stichting Chaja kiest er bewust voor deze activiteiten te organiseren op locaties, die 

vooral niet geassocieerd kunnen worden met ziekte, ziek zijn of zich ziek voelen.  

Chaja is herleid van het Hebreeuwse woord Chaj. Chaj staat voor “LEVEN” 

 

Een vorm van BONDGENOOTSCHAP die niet de ziekte maar het LEVEN voorop stelt! 

 

Stichting Chaja is met het Chaja koor verbonden aan het landelijke korennetwerk Zingen voor je 

Leven van Stichting Kanker in Beeld. Chaja theater is verbonden aan het landelijke theaternetwerk 

Spelen voor je Leven evenals Chaja Beelden voor je Leven bijv. beeldhouwen zijn ook verbonden aan 

Stichting Kanker in Beeld. 

 

De Kracht en filosofie van Stichting Chaja: 

• Vanuit de bovenstaande filosofie is gekozen om het woord lotgenoot , wat het lot, de  ziekte 

als uitgangspunt neemt, te vervangen door het woord bondgenoot 

 

• Het onder de aandacht brengen bij het grote publiek van het bestaan, de verschillende 

mogelijkheden  en het positieve effect van creatieve verwerking en ontmoetingen middels 

bondgenotencontact o.a. door presentaties via stands op lokale en regionale bijeenkomsten en 

festiviteiten 

 



• Het aanbieden en organiseren van vaste activiteiten, en het organiseren van eenmalige grotere 

en kleine activiteiten voor de inwoners van Oss en omgeving die met kanker zijn geconfronteerd. 

 

• Het is een bewuste keuze van Stichting Chaja om geen centraal gebouw (inloophuis) te hebben 

waarin alle activiteiten worden ondergebracht. Deze worden bewust gehouden op verschillende 

locaties, die vooral niet geassocieerd worden met de ziekte, ziek zijn of zich ziek voelen.  

Bijvoorbeeld : zingen in een cultuurpodium (de Groene Engel), gezamenlijk koken in de 

winkelkeuken van een landwinkel, schilderen in een atelier(s) bij een kunstenaar(s) zowel individueel 

als met een groep, dichten in een café, beeldhouwen in het atelier van de beeldhouwster en 

theaterworkshops  in de theaterzaal van de Groene Engel in Oss. Twee keer per jaar een Chaja-dag 

houden op Kasteel van Oijen te Oijen.  

 

• Kwaliteit waarborgen door uitsluitend te werken met professionele krachten die de 

workshops/vaste activiteiten geven. 

 

• Naasten van de (ex) patiënt  uitnodigen en betrekken bij alle activiteiten; want kanker heb je 

niet alleen 

 

• Ondersteuning bieden tijdens het herstel, maar ook als men niet meer beter kan worden. 

(bondgenoten zijn in voor en tegenspoed) 

 

• Activiteiten aanbieden voor zowel mannen als vrouwen die kanker hebben (gehad) ongeacht  

welke vorm of hoe lang geleden de diagnose werd gesteld. 

 

• Aandacht vragen bij (zowel lokale, regionale als landelijke)  professionele instellingen en 

beleidsmakers, op het gebied van oncologische  en psycho- oncologische zorg, voor het belang van 

creatieve verwerking en bondgenotencontact na de diagnose kanker. 

 

Bestuur 2018 
Voorzitter: Mevrouw M. van den Berg  

Secretaris: Mevrouw M. van Boxtel  

Penningmeester: Mevrouw G. Steenbergen  

 

Beloningsbeleid  
De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning en/of vacatiegeld voor hun werkzaamheden.  

Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie/vrijwilligerstaak worden 

vergoed.  

 

Werving van gelden  

Stichting Chaja werft gelden door onder meer het initiëren van activiteiten en/of de organisatie van 

evenementen, waarvoor sponsoring wordt geworven of anderszins donaties worden verkregen.  

Vermogen  

Het bestuur beschikt over het vermogen van de stichting en bepaalt jaarlijks hoeveel vermogen 

aangehouden zal worden voor het bereiken van de doelstellingen en de plannen van het nieuwe 

boekjaar.   

 

 

 

 



2018 Activiteiten overzicht 
 

  

Vaste 

activiteiten 

1x per 14 dagen Koor Chaja Zingen voor je Leven in de Groene Engel Oss (42) 

1x per 14 dagen Chaja improvisatie theater Spelen voor je Leven  in de Groene Engel Oss (8) 

ANNA’S WENS individuele workshop in een atelier of in thuissituatie Schilderen, Boetseren of  Muziek (10) 

Open Atelier elke maandagochtend met uitzondering van vakanties (3) 

Chaja’s koffieochtend elke 2 weken start 20 februari locatie Miens gemiddeld (6) 

 

  

12 januari Start Koor Chaja Zingen voor je Leven (voorjaar) (42) 

  5 januari Start Spelen voor je Leven (voorjaar) (8) 

20 februari Start Chaja’s Koffieochtend elke 2 weken (even weken) bij Miens Eethuis 

17 maart Start Beelden voor je Leven. Beeldhouwen ( 4 dagdelen) (6) 

8 april Voorjaars wandeltocht (20) 

11 april Chaja-dag kennismaking dag met creatieve (verwerking) expressie op kasteel van Oijen te Oijen(12) 

14 april Fotografie buiten workshop VerWonder je (10) 

22 april Koor optreden tijdens het PalliaCtief café in theatercafé Cultureel Centrum de Pas in Heesch  

10 juni Chaja theaterdag “VerWonder je!” in Theater de Lievekamp. een verwonderende ontmoetingsdag vol  

afwisselende theater workshops door professionele acteurs, waarin je kunt genieten van leuke, 

ontspannen en vrije spelvormen. (100) 

 juli Zomer picknick (32) 

30 aug Kampvuur voor koorleden ( 33) 

31 aug Start Koor Chaja Zingen voor je Leven  

1 september Start Spelen voor je Leven  

22 september Chaja Beeldhouwdag jubileum dag. Kennismaken met beeldhouwen bij De Buffel in Vinkel. (12) 

23 september Koor optreden tijdens de open dag van theater de Lievekamp 

26 september Brainstorm avond met de doelgroep over mogelijke te ontwikkelen Chaja activiteiten 

3 oktober Chaja-dag op Kasteel van Oijen te Oijen(12) 

13 oktober Regionale Kanker in Beeld korendag in theater de Lievekamp Oss. Voor alle koren Zingen voor je Leven 

koren van regio Zuid (140) 

20 oktober Start Beelden voor je Leven. Beeldhouwen ( 4 dagdelen) 27 oktober en 3 en 10 november (10) 

3 november Presentatie stand en mini tentoonstelling bij notaris Barbara van Kampen te Oss 

10 november Feestelijke overhandiging van de Stelvio geld cheque, van Fam School, met theater en zang (35) 

november Chaja presentatie bij Verbruggen Woonboulevard 

1 december Workshop Kerst tafelschikking met lunch (15) 

december December afsluitingen Koor Chaja Zingen voor je Leven  , Chaja improvisatie theater Spelen voor je Leven   

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Financieel overzicht Stichting Chaja 2018       

 Inkomsten  Uitgaven  Verschil  

Koor € 4.436,50   € 6.269,81   € -1.833,31   

Spelen € 1.360,00   € 5.322,84   € -3.962,84   

Koken € -   € -   € -   

Beelden € 879,50   € 1.208,98   € -329,48   

Donaties € 23.630,60   € 6.362,50   € 17.268,10   

Anna's wens   € 510,26   € -510,26   

Chajadag   € 2.213,49   € -2.213,49   

Koffieochtend   € 648,10   € -648,10   

Cadeau/representatie   € 1.033,76   € -1.033,76   

Kantoorart + bankk   € 820,68   € -820,68   

Diversen € 99,75   € 881,78   € -782,03   

 € 30.406,35   € 25.272,20   € 5.134,15   

Saldo 31-12-2018 € 712,56       

Bank (spaarrek) € 24.918,63       

Kasgeld € 358,00       

 € 25.989,19       

 
 

     

Plannen 2019 en overzicht tot en met juli 2019 

2019  

  

Vaste 

activiteiten 

1x per 14 dagen Koor Chaja Zingen voor je Leven in de Groene Engel Oss (43) 

1x per 14 dagen Spelen voor je Leven ( theaterwerkvormen) in de Groene Engel Oss (8) 

ANNA’S WENS individuele workshop in een atelier of in thuissituatie Schilderen, Boetseren of  Muziek 

1 x per 14 dagen Chaja’s koffieochtend aanvang 8 januari locatie Miens gemiddeld (6)  

 

1 januari Eerste nieuwe digitale nieuwsbrief 

8 januari Start Chaja’s Koffieochtend elke 2 weken (even weken) bij Miens Eethuis 

11 januari Start Koor Chaja Zingen voor je Leven (voorjaar) 

18 januari Start Spelen voor je Leven (voorjaar) 

21januari lunch met Anneloes Theunissen     locatie Meteoor ( 17) 

25 januari 10 jarig bestaan gevierd met koor  locatie Groene Engel      ( 43) 

27 januari Chaja informatiestand in de Ruwaard in het kader Samenloop voor Hoop 

8 februari Chaja koor met medewerking van Erik Scherder en Jan Vayne in het Kon.Concertgebouw (35) 

16 maart informatiestand in het centrum van Oss in het kader Samenloop voor Hoop 

23 maart Start Beeldhouwen ( 4 dagdelen) 23,30 maart 6, 13 april   locatie atelier Geert Ploegmakers      ( 4) 

25 maart lunch met Anneloes Theunissen           locatie Oijensenweg        (6) 

26 maart Workshop Toolkit speciaal voor mensen die in hun werk kankerpatiënten en naasten tegen komen.        

De workshop werd gegeven door de heer Jan Taal  Locatie de Meteoor (10)  

1 april Met spelers naar opname in het Bimhuis te Amsterdam ivm promotiefilmpje Spelen  (14)  

3 april Chaja-dag kennismaking dag met creatieve (verwerking) expressie op kasteel van Oijen (12) 

7 april Presentatie stand gezondheidsbeurs locatie Acropolis te Megen 

10 april workshop aan Hospice vrijwilligers door Marina vd Langeberg locatie Hospice 

18 april Afscheid High Tea Marlies van der Wouw ( Anna’s wens en Open atelier)High tea (15) locatie bij een deelnemer Open atelier 

1 mei Workshop aan Hospice vrijwilligers door Marina vd Langeberg locatie Hospice 

9 mei  Workshop Indonesisch koken/eten locatie bij particulier (20) 

 



10 mei Afscheid van Wim als regisseur Spelen locatie Groene Engel 

21 mei Workshop aan verpleegkundigen waaronder het VTT team in Boxmeer. Jan Taal, Patricia Deiters en  

Pieta Besseling hebben hier aan meegewerkt. Locatie particulier (24) 

April/mei 4x film bij de Groene Engel georganiseerd in het kader van de SLH totaal (22) deelnemers 

15 juni Bourgondische lunch bij Molen de Vlijt in Geffen in het kader van de SLH (36) 

18 juni Rondleiding Museum Jan Cunen met koffie en een gebakje in het kader van de SLH (14) 

22/23 juni Samenloop voor Hoop 

 team Chaja 24 uur lopen SLH locatie centrum Oss 28 betalende deelnemers 

 Chaja eregasten  locatie centrum Oss  22 deelnemers ( zij hoefden niet te betalen) 

 Stand vrijwilligers  locatie centrum Oss   4 vrijwilligers 

26 juli Zomer picknick koor 

  

  

  

 
Najaar 2019 
Continueren van vaste activiteiten. 
Workshops kennismaken en gebruik van de Verbeelding stoolkit 
Workshops schrijven 
Activiteit tbv Chaja vrijwilligers en bestuur 
 
Financieel overzicht Stichting Chaja 2018 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 



 


