Nieuwsbrief nr. 1 oktober 2010
Het is al weer enige maanden geleden dat u iets gehoord heeft over het initiatief
om te komen tot een inloophuis in Westland. Maar wij hebben in die tijd niet
stilgezeten. In deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de huidige
stand van zaken.
Met trots presenteren wij u als eerste de naam en het logo van 'ons' inloophuis.
We zijn zeer benieuwd wat u er van vindt.
Even een korte terugblik:
Bijeenkomst in De Kiem op 24 maart 2010:
Met een aantal geïnteresseerden hebben wij kunnen luisteren naar een
presentatie van de coördinator van het inloophuis Haaglanden. Zij vertelde ons
over de functie van het inloophuis, wat er van vrijwilligers verwacht
wordt en wat het aanbod zou kunnen zijn. Daarna hebben wij met elkaar
besproken of er behoefte was aan een specifiek aanbod in
Westland.
Indrukwekkend waren de verhalen van een aantal moeders van kinderen met
kanker.
Duidelijk is dat er voor zowel de kinderen als hun ouders geen georganiseerde
mogelijkheden zijn voor ontspanning of lotgenotencontact. Dit heeft ons gesterkt
in ons voornemen om de mogelijkheden voor Westland verder te onderzoeken.
Initiatiefgroep:
Tijdens de Samenloop voor Hoop in Wateringen in 2009 is er met een aantal
mensen het idee ontstaan om de mogelijkheden voor een inloophuis in Westland
te verkennen. Met een positief gevoel hebben zij een initiatiefgroep geformeerd
die daadwerkelijk aan de slag is gegaan, en expertise heeft op verschillende
terreinen. De initiatiefgroep bestaat uit de volgende personen:
-

Conny van der Sande
Pamela Breas-Bakker
Marie Jose Persoon
Carla de Bloois
Joke Ligthart

Met elkaar hebben we gebrainstormd waarom er in Westland een inloophuis zou
moeten komen en zijn we tot de volgende visie gekomen:

'Het inloophuis Westland wil een laagdrempelige veilige haven zijn voor mensen
met kanker en hun naasten. Een plek bieden waar men met elkaar in een
huiselijke omgeving kan ontspannen,waar informatie, handige tips voorhanden
zijn en waar men van gedachten kan wisselen met lotgenoten of vrijwilligers
over alles wat je bezig houdt' .
Sponsors:
Voor de realisatie van een inloophuis is veel geld nodig. Niet alleen voor de eerste
kosten maar ook jaarlijks zullen o.a. huurlasten en een coördinator van de
vrijwilligers betaald moeten worden. Aangezien wij veronderstellen dat een
inloophuis in Westland op veel draagvlak kan rekenen, zien wij met vertrouwen
de fondsenwerving tegemoet. De eerste bedragen zijn zelfs al binnen. Geweldig
toch! Wij ontvingen een mooie bijdrage van Motorclub Westland. Die hield op 30
mei 2010 een Motorrit. Van de organisatie van de Samenloop voor Hoop op 6 en
7 juni 2009 hebben we ook een bedrag ontvangen. De eerste kosten kunnen
daaruit betaald worden.
Hoe nu verder:
Er zijn diverse gesprekken geweest met organisaties van andere inloophuizen.
Helder is dat voor het realiseren van een inloophuis minimaal 1,5 jaar nodig
is. Op dit moment werken wij aan een inventarisatie van 'things to do'. Er
worden werkbezoeken ingepland om inloophuizen te bezoeken om helder te
krijgen welke kwaliteiten wij graag terug willen zien in de huisvesting van ons
inloophuis. De statuten zijn in concept gereed.
Vrijwilligers zijn in het inloophuis zeer belangrijk maar zij moeten goed opgeleid
en begeleid worden. De komende maanden gaan we dit verder uitwerken.
Huisvesting:
Een eigen huisvesting is zeer kostbaar en behoort nu niet tot de mogelijkheden.
We zijn dan ook heel blij met het aanbod van Kinderdagverblijf Simba (in de
persoon van Sandra v.d. Akker) om voorlopig gebruik te maken van het pand
Rijnweg 71 te Monster. Dit pand is in gebruik voor Buiten Schoolse Opvang en
heeft de sfeer van een huiskamer. Dit stelt ons in de staat om een start te maken
voor het Inloophuis.
E-mail adres:
Vanaf heden beschikken wij ook over een algemeen e-mail adres. U kunt ons
bereiken op:
info@inloophuiscarma.nl

