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Workshop gegeven door Manon van Niel
succesvol!
De workshop die Manon van Niel op 25 mei jl.
heeft gegeven bij Inloophuis Carma is succesvol
geweest. Wij hebben vernomen dat de
deelnemers aan deze workshop het een nuttige
ochtend hebben gevonden waarop zij tips
hebben mogen ontvangen om “Effectief op te
ruimen” en daardoor een frisse start kunnen
maken. Manon van Niel willen wij nogmaals
hartelijk danken voor haar inzet voor Inloophuis
Carma.

Stand van zaken betreffende het nieuwe onderkomen:
In de vorige Nieuwsbrief, van mei 2012, vermeldden wij dat we in september hoopten te starten in
ons nieuw onderkomen, de pastorie van de H. Machutuskerk te Monster. Het parochiebestuur en het
bestuur van Carma waren het snel eens over de invulling van dit voornemen. Het Bisdom Rotterdam
moest hier echter nog zijn goedkeuring over geven. Gelukkig kregen we half juli van hen positief
uitsluitsel. Het feit dat Inloophuis Carma een aantal ruimten in de pastorie gaat gebruiken, betekent
dat het bestemmingsplan van het gebouw gewijzigd wordt van religieus naar maatschappelijk en …..
hier is een vergunning voor nodig! Deze omgevingsvergunning is recent bij de gemeente
aangevraagd. Niet alleen zijn hier kosten aan verbonden, deze procedure neemt ook nog eens 8
weken in beslag. U begrijpt dat we begin september niet gaan halen met de verhuizing.
Wij prijzen ons gelukkig dat Sandra van den Akker heeft toegezegd dat we in september (en evt.
oktober) gebruik mogen blijven maken van het Pr8+paleis op de Rijnweg. We maken dankbaar
gebruik van haar toezegging. Wordt vervolgd ……..

Mededeling van Carla de Bloois
In mei jl. heb ik na lang overdenken en nog eens overdenken besloten mijn functie als voorzitter van
het Inloophuis Carma neer te leggen. Recentelijk heb ik besloten geen zitting meer te hebben in het
bestuur. Ik vind het belangrijk dat het bestuur als team opereert en ik heb geconstateerd dat mijn
inzet niet tot zijn recht komt. Het gaat me zeer aan het hart dat is zeker, maar na 1,5 jaar wil ik
graag het inloophuis op een andere manier ondersteunen. In het bestuur zit veel drive en
enthousiasme om het inloophuis verder te ontwikkelen en daar ben ik blij mee. Dankbaar ben ik
Sandra en Hans, evenals zijn ouders de heer en mevrouw van den Akker, die bij de start van
Inloophuis Carma spontaan hun pand en de opslagruimte ter beschikking hebben gesteld.

Tijdelijke uitschakeling Cindy Vellekoop:
Sinds half juni is Cindy, onze coördinatie assistent, door een hernia geveld. Het zal u duidelijk zijn dat
er hierdoor enige stagnatie is gekomen in het reilen en zeilen van Inloophuis Carma. Langzaamaan is
er sprake van enige verbetering van haar klachten, toch zal zij minstens tot na september een aantal
activiteiten op moeten schorten. Gelukkig heeft zij achter de schermen alweer enige zaken opgepakt.

Inloophuis Carma: nu voor de jeugd.
Voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar die te maken hebben met de ziekte kanker, zelf of in het gezin,
organiseert Inloophuis Carma een gezellige dag. Op zaterdag 25 augustus van 14.00 uur tot 20.00
uur ben je van harte welkom op een gezellige locatie in 's Gravenzande. Is dit iets voor jou, meld je
dan aan, met naam en leeftijd vóór 15 augustus bij : info@inloophuiscarma.nl
Kom gerust samen met je vriend of vriendin. Zodra de aanmelding binnen is, zullen wij een
bevestiging met nadere gegevens toezenden. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden.

KEK-groep start in september.
KEK staat voor Kinderen Ervaren Kanker. Binnenkort start Carma met een pilotgroep voor kinderen
van 5 t/m 12 jaar, bij wie een gezinslid (ouder, broertje of zusje) kanker heeft. Na een
kennismakingsgesprek op 17 september zijn er 4 bijeenkomsten en een eindgesprek gepland. De
begeleiding van deze groep is in handen van 2 schoolmaatschappelijk werkers: Nadine Nederpelt en
Ninet Vlaardingerbroek. De insteek is om voor deze kinderen een plek te creëren waar het woord
kanker genoemd mag worden en waar stilgestaan mag worden bij dingen die hierdoor in het gezin
veranderd zijn. Voor verdere vragen en/of aanmelding info@inloophuiscarma.nl
Uitgebreidere informatie kunt u vinden op www.inloophuiscarma.nl bij het tabblad Young Carma.

Ride for the Roses 9 september 2012
Op 9 september 2012 wordt de Ride for the Roses in Naaldwijk georganiseerd. Dit is een geweldig
evenement dat u zeker niet mag ontgaan. Wij zullen ook namens Inloophuis Carma aanwezig zijn op
dit evenement. Er zullen gastvrouwen en bestuursleden zijn die mee zullen fietsen en wij zullen, zo
mogelijk, ook aanwezig zijn met een kraampje om de bezoekers te wijzen op het bestaan van
Inloophuis Carma. Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten tijdens the Ride for the Roses 2012.
Meer informatie over de Ride for the Roses kunt u vinden op www.ridefortheroses.nl

Diverse mededelingen van Inloophuis Carma
 Vanaf het nieuwe seizoen zullen wij voor diverse activiteiten een eigen bijdrage vragen. Deze
bijdrage zal € 3,50 per activiteit zijn. Mocht een eigen bijdrage hoger zijn bij bv. grotere
workshops dan zullen wij dit ook op de site bij het programma vermelden.
 Tijdens de workshop op 25 mei jl. van Manon van Niel is er een spijkerjasje blijven hangen op
onze kapstok. Er zijn al verschillende pogingen gedaan om de eigenaresse te achterhalen,
maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Mist u een spijkerjasje? Mail dan even naar
info@inloophuiscarma.nl
 Vrijwilligers voor klusjes gevraagd:
Voordat wij de ruimten van de pastorie in gebruik gaan nemen, moet er nog heel wat werk
verricht worden. Wij willen graag dat ons inloophuis een knusse, huiselijke sfeer uitstraalt.
Hetgeen betekent dat we gaan verven en behangen, dat er nieuwe gordijnen moeten worden
gemaakt etc. Voelt u er voor om ons hierbij op enigerlei wijze te willen helpen? U kunt zich
hiervoor aanmelden bij info@inloophuiscarma.nl met vermelding van uw hulpaanbod.
Alvast bedankt!
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September 2012 (ná de zomerstop)
Yoga en inloop
Crea avond: workshop ”sieraden maken met fietsbanden” (op inschrijving)
Carma koor; kom gezellig meezingen!
Inloopochtend met een spelletje
Yoga en inloop
KEK Groep
KEK Groep
Carma koor; kom gezellig meezingen!
Verwenochtend
Ook in augustus zal ons inloophuis gesloten zijn.
Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u vinden op de
website.

www.inloophuiscarma.nl

info@inloophuiscarma.nl

