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Zomerreces zit er weer op.
We hopen dat u, ondanks het tegenvallende weer, toch genoten heeft van de vrije tijd die u
met familie en vrienden heeft kunnen doorbrengen en dat u uitgerust de dagelijkse routine
weer op kunt pakken.
Vrijwilligers
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is gemeld hebben 10 vrijwilligers een intensieve cursus
afgerond. De tweede groep van 10 vrijwilligers start in september. De vrijwilligers vormen
een hechte groep en stellen ons in staat kwalitatief goede ondersteuning aan onze bezoekers te
bieden. Op 24 augustus is er een bijeenkomst gepland om met de vrijwilligers het komende
seizoen door te nemen. We zijn dan te gast in boerderij Dichtbij aan de Zweth.
De vrijwilligers hebben de activiteiten van het 1e halfjaar besproken met onze bezoekers. De
geboden verwenactiviteiten en yoga scoorden hoog. Informatieoverdracht door het uitnodigen
van een spreker is ook erg gewaardeerd. Ook kwamen er verzoeken om eens te kijken of er
schilderles georganiseerd kan worden. U begrijpt dat wij met de uitkomsten van de evaluatie
rekening houden in ons programma.
Bezoekers
De belangstelling voor het inloophuis neemt toe. Dankzij medewerking van de pers is onze
doelgroep op de hoogte van het bestaan. Toch zijn we er nog niet. Wij zouden graag wat meer
met jongere mensen in gesprek komen en zullen de komende maanden ook specifiek op hen
gerichte activiteiten aanbieden. We hebben ze wat te bieden!!!! Helaas is een van onze gasten
onlangs overleden. Ook dit is iets wat wij met elkaar moeten aanvaarden. We zijn blij dat zij
vanuit het inloophuis steun heeft kunnen ervaren.
Sponsoring en promotie
Steeds worden wij door gulle gevers ondersteund in ons werk. Wat een fantastische acties
worden er toch in Westland georganiseerd en hoe hartelijk zijn de reacties. Het raakt ons
telkens weer. Wij vermelden onze sponsors op de website www.inloophuiscarma.nl. Bij de
samenloop voor hoop waren wij met een informatiestand aanwezig. Voor het eerst waren
onze vrijwilligers hier actief bij betrokken. Op 27 augustus kunt u ons vinden op de
Oncologische Informatiemarkt ‘Zorg Dicht Bij Huis’ Zandeveltplein 1 in ’s-Gravenzande van
10.00 tot 14.00 uur.
Programma
Op 2 september starten de open inloopochtenden weer in het Pr8+paleis aan de Rijnweg 71 in
Monster. Wederom dank aan de gastvrijheid van kinderopvang Simba die ons gratis de
locatie ter beschikking stelt.
Iedere 1e woensdag van de maand is er een thema avond die wordt verzorgd door een
deskundige waarbij het informele karakter van de avond belangrijk is. We zullen nauwlettend
volgen of het tijdstip voor onze bezoekers geschikt is. Op 7 september is het eerste
onderwerp: Voeding en Beweging. Voor het volledige programma kunt u terecht op onze
website.

