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Laatste inloop Pr8+ Paleis
Vrijdagochtend 1 februari hebben we onze laatste inloop gehad in het
Pr8+ Paleis aan de Rijnweg in Monster. Het was een bijzondere
ochtend. Onze gastvrouw Lenie heeft een aantal gasten nog even
lekker verwend door hun haren mooi te föhnen.
Dankzij het aanbod van de familie v.d. Akker hebben wij, 2 jaar lang,
gebruik mogen maken van hun ruimte naast het Pr8+ Paleis voor de
opslag van onze materialen. Wij zijn hen hier zeer dankbaar voor.

Wereldkankerdag 2013
4 februari 2013 was het Wereldkankerdag. Het thema van
deze dag was: “Kanker heb je samen”. In aansluiting op
dit thema was het fantastisch om te zien dat velen de weg
naar het inloophuis hebben weten te vinden! Het was
overweldigend. De eerste keer dat wij op de Oranjetuin
onze deuren openden was op deze bijzondere dag. De
gasten en belangstellenden hebben een kijkje kunnen nemen in ons nieuwe onderkomen. Door de
rozenactie, voorafgaand aan Wereldkankerdag, kon deze bijzondere dag goed onder de aandacht
gebracht worden. De Wereldkankerdag-campagne “Kanker heb je samen” is een initiatief van IPSO
en wordt financieel ondersteund door KWF Kankerbestrijding.
Landelijk zijn de inloophuizen goed bezocht en hebben de inloophuizen de kans gekregen om uit te
leggen wat een inloophuis is en wat een inloophuis voor een ieder zou kunnen betekenen. U kunt nog
steeds een kijkje nemen op de website www.wereldkankerdag.nl

Goed Bedoeld op de WOS
De WOS is tijdens het klussen op de Oranjetuin een aantal malen lang geweest om de vorderingen te
filmen. Op de Wereldkankerdag zijn zij geweest om het resultaat vast te leggen.
Zij hebben daar een prachtig item van gemaakt voor het programma “Goed Bedoeld”, hetgeen deze
week op 27 en 28 februari wordt uitgezonden (elk uur op 10 minuten voor het halve uur). Dit
programma wordt gesponsord door Albert Heijn Koornneef. U kunt dit programma eveneens zien op
www.wos.nl bij “uitzending gemist” van 18 februari. Wij zijn bijzonder trots op het resultaat van deze
impressie en willen Albert Heijn Koornneef en de WOS hier ontzettend voor bedanken!
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Yoga
De eerste lessen o.l.v. Jolanda Lobert zijn inmiddels achter de rug. Voor de maandagavond van
19:30 – 20:30 uur (oneven weken) zijn er nog een paar plaatsen beschikbaar. Wilt u ook graag de
yogalessen o.l.v. Jolanda volgen? Stuur dan een mailtje naar info@inloophuiscarma.nl . De eigen
bijdrage per les is € 3,50.

Sponsoring Rabobank Westland
Tijdens de Beursvloer Westland van Vitis Welzijn afgelopen
najaar, is er o.a. een match gemaakt met Rabobank Westland.
Enkele bestuursleden van Carma hebben in het kader hiervan
donderdagavond 21 februari deelgenomen aan een workshop
Fondsenwerving. Deze workshop is zeer goed ontvangen en wij
hopen daar ons voordeel mee te kunnen doen. Er gebeurde ook
iets bijzonders tijdens deze bijeenkomst. Spontaan werden ons
diverse materialen aangeboden door Rabobank Westland. Zij
hebben ons o.a. een beamer met scherm, een bureaustoel en een kerstboom aangeboden. Door de
reorganisatie binnen Rabobank Westland hebben zij diverse materialen beschikbaar gesteld die voor
hen overbodig waren. Rabobank Westland: hartelijke dank voor deze spontane sponsoring!

Bijzondere dank
Niet alleen hebben er een aantal vrijwilligers en bestuursleden van Carma met hun partners (en
kinderen) veel werk verzet tijdens het klussen, ook zijn we veel dank verschuldigd aan Myrthe
Ammerlaan, Theo van Schie, Wim van Dijk, Wim van Nierop, Hen Zwinkels, Miranda van Meurs,
Bertus en Joke Kort, Hans en Bernadette van Kester, Els de Wit, Willem Reijntjes, Jan Verbeek, Geert
Zwinkels, Pech Samwel, Rob Verlee, Vincent van Hooft, enkele Soroptimisten, Leen van der Kaaij,
onze nieuwe buurman Martien v.d. Berg en de volgende organisaties en bedrijven: KWF
Kankerbestrijding, Rabobank Westland, Roobol, Ben Sosef Schilderwerken, Ladela, De Bommel, Jan
van de Bos en van der Valk Keukens. Maar - laten we heel eerlijk zijn- zonder de inzet van Nel en
Nico Reijntjes was alles niet zo voortreffelijk gelopen!

“Hoe gewoon bijzonder werd”
Op 16 februari jl. heeft Joke van den Akker haar boek “Hoe gewoon bijzonder werd” gepresenteerd.
Het is een feestelijke middag geworden waar familie, vrienden en vele belangstellenden bij aanwezig
mochten zijn. Deze middag heeft zandkunstenaar Gert van der Vijver ons bijzondere dingen laten
zien met gewoon zand. Vervolgens zijn de eerste exemplaren van het boek overhandigd aan de
kinderen van Joke en Eric. In het boek beschrijft Joke wat er gebeurt als hun tienjarige zoon Dave de
diagnose hersentumor krijgt. Heel gewone dingen worden dan opeens heel bijzonder. Wij zijn blij dat
Joke op woensdagavond 6 maart bij ons haar boek wil introduceren en ons wil vertellen wat er in een
gezin verandert als je een ernstig ziek kind hebt. De aanvang van deze avond is 19.30 uur. U wordt
dan ontvangen met een kopje koffie/thee.

Officiële opening
De officiële opening van het Carmahuis op Oranjetuin 15, zal plaatsvinden op zaterdag 6 april 2013.
Nadere informatie ontvangt u t.z.t van ons. U kunt de datum in ieder geval in uw agenda noteren.
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Samenloop voor Hoop
Zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013 staat de Samenloop voor Hoop op het programma. Inloophuis
Carma loopt dit jaar ook mee. Wij willen graag een team gaan vormen. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 10,- (jongeren onder de 18 jaar betalen € 5,-). Het inschrijfgeld is allemaal voor het
wetenschappelijk onderzoek van het KWF. (www.samenloopvoorhoopwestland.nl) Wilt u met ons
team meelopen? U kunt zich aanmelden via info@inloophuiscarma.nl .
Ook is het mogelijk om “kaarsenzakken” bij ons te kopen á € 5,00 per zak. U kunt op deze zak een
persoonlijke boodschap schrijven en daarna de zak weer bij ons inleveren. Wij zullen dan zorgen dat
deze zak bij de organisatie van de Samenloop voor Hoop Westland terecht komt. De kaarsenzakken
zullen worden gevuld met zand en een kaars en worden tijdens de kaarsenceremonie zaterdagavond
aangestoken. Vanaf komende week zijn deze zakken aanwezig in ons inloophuis.

Inloophuis Carma op Facebook
Inloophuis Carma is sinds kort ook te vinden op Facebook. Via onze website kunt u een
link vinden naar deze Facebook pagina. Neemt u ook een kijkje op onze Facebook
pagina? U kunt onze pagina “Liken” dan blijft u op de hoogte van de wijzigingen op de
pagina.

Agenda
Vrijdag

1-3

Dinsdag

5-3

Woensdag

6-3

Maandag

11-3

Donderdag 14-3
Vrijdag
15-3
Dinsdag

19-3

Woensdag 20-3
Maandag 25-3
Donderdag 28-3
Vrijdag
29-3

Maart 2013
Inloopochtend
Breicafé
Inloop
Yoga
Thema avond:
Joke v.d. Akker vertelt over haar boek “Hoe gewoon bijzonder werd”
Yoga
Inloop
Carma koor; kom gezellig meezingen!
Inloopochtend met mogelijkheid voor stoelmassage door Renske Fakkel
Breicafé o.l.v. Karin Thoen
Inloop
Yoga
Paasworkshop (meer informatie op onze website)
Yoga
Inloop
Carma koor; kom gezellig meezingen!
Wandelen vanuit het Carmahuis
Tijdens elke inloop is er gelegenheid, onder het genot van een kopje koffie/
thee, voor een praatje.

Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u vinden op de
website.
www.inloophuiscarma.nl
info@inloophuiscarma.nl
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