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Inloophuis Carma bestaat bijna 1 jaar !
Wat is er veel gebeurd. Na een hartverwarmende start is het bestuur met blijvend
enthousiasme aan de slag gegaan met de ontwikkeling van het inloophuis. Er is hard gewerkt
aan een goede programmering, aan het scholen van vrijwilligers en aan een goede p.r. Dit
alles vanuit de gedachte dat wij een fijne plek willen bieden aan mensen met kanker en aan
mensen uit hun omgeving. Een plek om de zinnen te verzetten en een sfeer te bieden waar
men op een ontspannen manier zijn verhaal kwijt kan.
Waar staan we nu ?
 Inloophuis Carma heeft de ANBI-status. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de
belasting.
 In de media is er regelmatig aandacht voor het inloophuis. Bestuurslid Pamela Breas
was “Pijler van de samenleving” in Het Hele Westland en twee andere bestuursleden,
Conny v.d. Sande en Marie-José Persoon, zijn geïnterviewd voor het blad Gezond
zijn/ Beter worden.
 Regelmatig ontvangen wij giften. Van klein verjaardagsgeld tot bedragen uit
fondsenwerving. Wij zijn hier ontzettend blij mee, het brengt de realisering van een
eigen honk dichterbij. De sponsors staan vermeld op onze website.
 Inmiddels zijn wij vijf tot zes maal per maand geopend, mogen wij nieuwe bezoekers
verwelkomen en worden de thema-avonden evenals de inloopochtenden goed bezocht.
Men vindt het prettig om in het inloophuis met elkaar in gesprek te komen, maar ook
om zorgprofessionals laagdrempelig te spreken. Dus we gaan hier zeker mee door.
 Met wisselend succes hebben wij sportieve activiteiten aangeboden. Jeu de boules,
wandelen of een spelletje biljart behoren tot de mogelijkheden. Volgend jaar zullen
we dit verder uitwerken.
 Helaas hebben wij in de afgelopen maanden afscheid moeten nemen van twee van
onze bezoekers. Verdrietig, maar ook fijn om te weten dat beiden hun bezoekjes aan
het inloophuis als steun hebben ervaren.
Kinderen in het inloophuis
De eerste stap is gezet. Alhoewel nog heel voorzichtig. Je kunt het immers maar één keer
goed doen. We mogen hier geen verwachtingen wekken die we niet waar kunnen maken.
Vandaar een voorzichtige start. Op 1 oktober hebben we een hele fijne middag gehad met een
aantal kinderen met kanker, hun broertjes en zusjes. Op de locatie waar we waren hebben ze
o.a. heerlijk kunnen zwemmen. De ouders werden aan het eind van de middag ontvangen met
een heuse high-tea, door de kinderen eigenhandig klaargemaakt. Het was een heerlijke
middag die ons de overtuiging heeft gegeven dat hier voor het inloophuis een taak ligt. We
willen er ook voor de kinderen zijn. In 2012 gaan we zorgvuldig de mogelijkheden bezien.
Vrijwilligers
Inmiddels zijn er 20 vrijwilligers die een trainingsprogramma hebben gevolgd. Deze
bijeenkomsten waren indringend en hebben bijgedragen aan een goede teambuilding. Als
dank voor hun inzet worden alle vrijwilligers begin januari uitgenodigd voor een
muziekavond in het Open Huis Heenweg. Het nuttige en het aangename zullen wij
combineren.

De foto van de „gastvrouwen‟ spreekt boekdelen:

Wij hebben een coördinatie assistent!
De organisatorische kant van het inloophuis werd tot nu toe door het bestuur opgepakt. Wij
hebben dit met veel plezier en passie gedaan, maar kunnen dit niet volhouden. We hebben
daardoor wel veel inzicht gekregen in de behoeften die er zijn, zowel van de kant van de
vrijwilligers als van de kant van de bezoekers. De tijd was aangebroken om iemand voor de
coördinatie aan te trekken. De kosten moeten daarbij wel beheerbaar zijn. Wat waren we blij
toen een van onze vrijwilligers, Cindy Vellekoop, zich meldde voor de functie van
coördinatie assistent. Ook door de vrijwilligers is haar benoeming enthousiast ontvangen.
Tot zover onze berichtgeving. Kijk eens naar onze website voor het volledige programma en
schroom niet ons om informatie te vragen: www.inloophuiscarma.nl
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