Nieuwsbrief nr. 2 december 2010
Maandag 15 november jl. is er een tweede informatieavond geweest om
belangstellenden te informeren over de vorderingen die gemaakt zijn het
afgelopen halfjaar om te komen tot een inloophuis in Westland.
Dankzij het aanbod van Simba Kinderopvang konden wij onze gasten ontvangen
in het Pr8+paleis aan de Rijnweg 71 in Monster. Een gezellig woonhuis met grote
keuken en gezellige woonkamer. Deze locatie is voorlopig iedere vrijdagmorgen
voor ons beschikbaar.
Wij waren blij met een mooie opkomst en hebben geanimeerd met elkaar van
gedachten kunnen wisselen over de activiteiten die wij hier in Westland aan
zouden kunnen bieden. Ook is uitgebreid de vraag aan de orde geweest wat men
van een inloophuis verwacht.
Inloophuis Carma
Wij hebben niet zomaar gekozen voor deze naam met het logo. Duidelijk moest
zijn dat wij gastvrijheid willen bieden in een huiselijke sfeer, waar persoonlijke
aandacht centraal staat. Carma is een samenvoeging van twee van de leden uit
de initiatiefgroep: Carla de Bloois en Marie-Jose Persoon. Beiden zijn
ervaringsdeskundig en zijn ook bestuurslid.
Ons e-mailadres is info@inloophuiscarma.nl. Een site is in ontwikkeling.
Vrijwilligers
De vrijwilligers zullen het hart van het inloophuis vormen en hebben daarmee
een heel belangrijke taak. Er is door de landelijke organisatie een specifiek
opleidingsprogramma ontwikkeld. Wij zien graag dat onze potentiële
vrijwilligers dat programma volgen zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
Fink heeft een opleiding ontwikkeld voor vrijwilligers. De opleiding duurt vijf
dagdelen. De locatie kunnen we zelf bepalen; hier in Westland of we maken
gebruik van de gastvrijheid van een bestaand inloophuis. Uiteraard zijn hier
kosten aan verbonden. Uit de infobijeenkomst kwam naar voren dat een cursus
ook een investering in jezelf is en er werd geopperd een eigen bijdrage te betalen.
Willen en kunnen zijn daarbij ook aan de orde. Dus laten wij iedereen daarin
vrij.
Met de aanwezigen is afgesproken dat er een interesseformulier wordt
vervaardigd, waarmee zij zich aan kunnen aanmelden. Wij vragen potentiële
vrijwilligers een mailtje te sturen naar info@inloophuiscarma.nl met het
verzoek om toezending van het interesseformulier. U kunt deze dan invullen en

aan ons retourneren.Na ontvangst zullen wij met u contact opnemen en
proberen een cursus te boeken.
Activiteitenkalender
Wij gaan starten met een proefperiode van een halfjaar. De eerste bijeenkomst in
de vorm van een open huis is gepland op vrijdagmorgen 14 januari 2010 van 10
tot 13 uur. Onder het genot van een Westlandse koffietafel en een kop soep
kunnen we ongedwongen met elkaar in gesprek. Iedere bezoeker krijgt de
gelegenheid om zelf iets te maken, bijv. een bloemstukje. Voor hen die willen is er
de mogelijkheid kennis te maken met vormen van ontspanning. De
initiatiefgroep, waaronder een verpleegkundig specialist oncologie, is voor
vragen aanwezig. De tweede ochtend is gepland op vrijdag 18 februari. Daarover
later meer.
Communicatie en pr
Uiteraard gaan wij de komende maand goed de publiciteit zoeken. Een mooie
aftrap daarvoor was de kick-off van de Samenloop voor Hoop. Dit evenement
wordt gehouden op 28 en 29 mei 2011. Zet het alvast in uw agenda.
Tijdens deze bijeenkomst heeft Marie-Jose Persoon voor de WOS verteld over het
Inloophuis. Komende weken zullen wij contact zoeken met lokale pers om breder
bekendheid te krijgen en zal er begonnen worden met de bouw van een website.
Prachtig nieuws is dat zich al sponsors gemeld hebben. De teller staat al op 5000
euro. Alphons de Wit heeft aangekondigd de opbrengst van de verkoop van zijn
boekje aan ons te doneren. Geweldig toch!
Wat heeft inloophuis Carma te bieden
Zomaar een greep uit de opmerkingen die ons zijn meegegeven vanuit de
informatiebijeenkomst:
-

Ongedwongen koffiedrinken, gelegenheid om even op adem te komen.

Onderzoek heeft aangetoond dat lotgenotencontact heel belangrijk is en
levensverlengend kan zijn.
-

Zorg voor vaste vrijwilligers op vaste dagen.

Zorg voor goede begeleiding van de vrijwilligers en bied gelegenheid om
met elkaar bij te praten.
Zoek bij de activiteiten naar een mix van informatieverstrekking en
ontspanning.

-

Belangrijk dat de gasten een warm gevoel mee naar huis nemen.

Zoek naar mogelijkheden om iets voor en met kinderen te
doen.
(Dat is zeker onze intentie, maar
vraagt een gedegen voorbereiding en continuïteit.)

