
                 

      

 

                                              Vad våra pengar går till? 

Tack vare bidrag från generösa privatpersoner och företag kan Barncancerfonden Östra ge lokalt stöd och 

information till cancerdrabbade barn och ungdomar med familjer i Östergötlands och Kalmar län. Vi finns för 

familjerna både under och efter behandlingstiden - på sjukhuset och utanför. All verksamhet är helt ideell och drivs 

av medlemmar som tagit sig igenom hela sjukdomsförloppet och nu ger av sin tid. Personer som förstår – på riktigt. 

Våra medel går inte till forskning. Det står riksorganisationen för. 

Här är exempel på våra aktiviteter under 2019: 

På sjukhuset i Linköping: 

• Familjer som ligger inne på avdelning BOND bjuds på god frukost hela veckan samt mat- och fikakvällar. 

• Sponsring av sjukhusclownerna 

• Massage till trötta föräldrar 

• Föreningen har köpt en cykel att användas av föräldrar som behöver komma ut en stund. 

• Inköp av extrasängar, spel, böcker, tidningar mm 

• Uppmuntringspresenter, julklappar och födelsedagspresenter till inneliggande barn. 

• Julbord till inneliggande familjer och personal 

Mycket av ovanstående ges också till barnavdelningen och lekterapin på Länssjukhuset i Kalmar. 

Utanför sjukhuset: 

• Varje år har vi julgransplundring på två platser i regionen 

• Lokala kvällsträffar med god mat och prat för föräldrar, eller ungdomar och unga vuxna canceröverlevare 

• Årsmöte och familjedag i Vadstena med historisk vandring och middag 

• Vi reser med ca 25 ungdomar till Barncancerfondens årliga ungdomsstorläger någonstans i Sverige. 

• Vi cyklar Spin of Hope och arrangerar Walk of Hope. 

• Familjeresa till Liseberg 

• Bowling, taco och pizza, teater och besök på lekland – träffar för både familjer och unga vuxna 

• Föreningen har under året gett ekonomiskt bidrag till ca 30 barn och familjer. 

• En heldag med båttur och prova på segling i Kalmar 

• Tio familjer har tillbringat en vecka i stuga på Öland 

• Träffar med tema sorgebearbetning för föräldrar som mist ett barn i cancer 

• En pappahelg med paddling och övernattning på Hasselö 

• Dagsträff/samtalsdag för far- och morföräldrar 

• Familjeträff på Villa Fridhem med spännande aktiviteter i Halloweentema 

• Föräldraträff med tema ”Hur man får livet att fungera” 

• Föreningen har ett hus med två lägenheter i Vemdalsskalet där vi kan erbjuda våra medlemmar en veckas 

avkoppling, och vintertid skidåkning, till mycket rabatterat pris och inklusive liftkort. 

Alla aktiviteter bekostas av medel från Barncancerfonden Östra. Vårt 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll 

vilket garanterar att pengarna går till ändamålet. 


