Onze boeken
We hebben inmiddels drie boeken uitgegeven:
“Relatie en seksualiteit met een stoma” en “Reizen
en onderweg met een stoma”. En onze oprichtster
heeft een autobiografie geschreven over haar
leven; “Ik leef! Een stoma als kadootje”.
Meer info: Boeken.stomaatje.nl

Gehaakte knuffel met stoma
3 verschillende kleuren, 1 of 2 stoma’s met los
stomazakje. Keuze om stoma links of rechts te
plaatsen. Kinderen kunnen zo vertrouwd worden
gemaakt met een stoma. Poppen.stomaatje.nl

Stomaatje Zwemdag
Al vanaf 2007 huren we jaarlijks een zwembad
af voor stomadragers en hun directe omgeving,
waar mensen met een stoma in alle privacy
omringd door vrienden, familie en lotgenoten de
stap in het water kunnen wagen. Of ze komen
voor de gezelligheid en een luisterend oor.
Zwemdag.stomaatje.nl

Stichting Stomaatje

Onze websites:
www.stomaatje.nl

Stichting Stomaatje is een non-profit organisatie
die volledig draait op vrijwilligers. We zijn er voor
de stomadrager, maar ook hun naasten en
professionals kunnen bij ons terecht.
We bieden uitgebreide informatie van alle ins en
outs rondom een stoma. We zijn een platform van
lotgenotencontact en informatie uitwisseling en
ontplooien nieuwe initiatieven die het hebben van
een stoma draaglijker maken. We zijn dé
ontbrekende schakel tussen stomadrager
(en achterban) en professional.

We luisteren naar onze achterban, wat wordt er
gemist? Dit ontwikkelen we onder
onze paraplu.

Onze website vol met informatie rondom stoma's.
Van vakantie, sport, voeding en kleding tot seksualiteit en zwangerschap. Geen onderwerp blijft onbesproken. Aangevuld met vele ervaringsverhalen en
foto’s. Nagekeken door professionals, onze ambassadeurs, en gecertificeerd met het keurmerk de
HONcode.

www.stomamateriaalover.nl
Deze website is ontwikkeld tegen verspilling en
voor stomadragers, hun omgeving en professionals. Het is een marktplaats om je ongebruikte
stomamateriaal uit te wisselen met andere
stomadragers en/of goed doel.

Facebook.com/groups/stomamateriaalover
Facebook.com/groups/Stomaatje/
Onze besloten Facebookgroep wat met een
dagelijks groeiend ledenaantal een geliefde plek is
voor lotgenotencontact en informatie uitwisseling.

Een uitbreiding van onze website, een Facebookgroep om stomamateriaal uit te wisselen, ook mag
je hier stomagerelateerde producten te koop aanbieden.

www.designyourstoma.nl
www.gastro-maatjes.nl
Wordt ook donateur of vrijwilliger!
Om de stichting te waarborgen en te kunnen blijven groeien zijn we hard op zoek naar mensen die
donateur willen worden of wat tijd vrij hebben om
ons team te komen versterken. Zo kunnen we
onze informatie uitbreiden, websites optimaliseren
en nieuwe initiatieven ontplooien in het belang van
de stomadrager.
Neem bij interesse vooral contact met ons op via
info@stomaatje.nl of check de website!

Van de oorzaken tot de gevolgen. Informatie
rondom maagklachten, operatie en medicatie,
sondevoeding en een voedingsstoma.

Design Your Stoma biedt exclusieve maatwerkproducten voor stomadragers. En ook hebben we
niet maatwerk en ondersteunende producten in
ons assortiment. Stomabanden en hoesjes voor
elk soort stoma. Een verlengstuk van je lingerie of
badkleding. Mooi, sexy, praktisch en stoer!

