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Nieuwe voorzitter
Sinds vorige maand heeft Inloophuis Carma een nieuwe voorzitter!
Zijn naam is Ton Berendse. Ton is een bestuurder in hart en nieren.
Behalve dat hij bij meerdere verenigingen een bestuursfunctie
bekleedt, is Ton een bekend gezicht bij de stuurgroep van de
SamenLoop voor Hoop Westland. Wij zijn enorm blij dat hij het
Carma bestuur komt versterken.

Vernieuwde website
Neem een kijkje op onze
vernieuwde website:
www.inloophuiscarma.nl

De vernieuwde website is online! U kunt onze site bekijken op het
vertrouwde adres www.inloophuiscarma.nl We hopen dat u veel
gebruik mag maken van de informatie van onze website.

Inloopmiddag bij Young Carma
Woensdagmiddag 15 mei is de eerste inloopmiddag geweest bij
Young Carma, voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. De gastvrouw voor
de kinderen was Berna van Gaalen.
Deze middag waren ook de kinderen aanwezig die tijdens onze
officiële opening een mooie kleurplaat hadden ingeleverd en
hiermee een prijsje hebben gewonnen. Tevens was Donald
aanwezig en hij had de mooiste en meest toepasselijke naam
bedacht voor de kamer voor Young Carma. De kamer heet nu:
Kanjers! Want alle kinderen, groot of klein, die op welke manier
dan ook met kanker te maken hebben, en hun broertjes, zusjes,
vriendjes en vriendinnetjes zijn Kanjers!! Samen met Donald is de
naam op de deur gehangen! Donald en alle kinderen die een
kleurplaat hebben ingeleverd…..hartelijk bedankt!
Na de overhandiging van de prijsjes konden alle kinderen
geschminkt worden of een mooie glitter tattoo krijgen. Met dank
aan Brenda de Brabander. Daarna hebben we gekletst, spelletjes
gedaan, ideeën uitgewisseld en nog veel meer. De volgende
inloopmiddag bij Young Carma, voor kinderen van 6 t/m 10 jaar is
op 19 juni van 14:00-16:00 uur. Kom jij ook?

SamenLoop voor Hoop Westland 2013
Zaterdag 25 en zondag 26 mei jl. was het dan zover. De
SamenLoop voor Hoop Westland 2013. Het was weer een
fantastisch evenement, dat mede dankzij uw hulp en inzet
geweldig was! Iedereen die heeft geknutseld, iedereen die heeft
meegelopen in ons team, iedereen die een kaarsenzak heeft
gekocht, de mensen die een donatie hebben gedaan, de sponsor
(Certhon) van de tenten, heaters, tafels en krukken die wij
mochten gebruiken, de makers van de soep en iedereen die nog
niet genoemd is……BEDANKT!
Er is na dit evenement een paraplu achtergebleven; wie mist er
één na het afgelopen weekend?

Informatieavond Psychosociale
ondersteuning
Sinds
kort is Yvonne Vijverberg-van der Voort bij Inloophuis Carma
bij kanker

27 juni 2013 om 20:00 uur
Informatieavond
Psychosociale
ondersteuning bij kanker

betrokken. Zij heeft haar HBO studie Toegepaste Psychologie
bijna voltooid. Tijdens haar opleiding heeft ze een jaar lang stage
gelopen bij de Vruchtenburg in Rotterdam. Dit is een instelling
gespecialiseerd in psychosociale begeleiding en ondersteuning
van kankerpatiënten en hun naasten. Yvonne heeft plannen om
bij Inloophuis Carma, groepsgesprekken te gaan houden. Dit
zullen kleine groepjes zijn van maximaal 8 personen, die allemaal
in een zelfde fase van hun ziekte zitten. De achterliggende
gedachte hiervan is, dat het fijn kan zijn om je verhalen, zorgen,
angsten, gedachten en emoties omtrent jouw ziekte te delen met
mensen die je aanvoelen en begrijpen, omdat zij hetzelfde
meemaken als jij. Het geeft zoveel herkenning. Het mooie van
groepsgesprekken is dat er heel veel in het midden neergelegd
wordt en dat een ieder datgene eruit meeneemt waar hij of zij iets
aan heeft en de rest daar achterlaat.
Over deze te starten groepsgesprekken wil Yvonne ons graag
meer vertellen tijdens de informatieavond op 27 juni bij
Inloophuis Carma. Deze avond start om 20.00 uur. Aanmelden is
wenselijk.

Soroptimistenclub Westland sponsort
Inloophuis Carma
In april overhandigde Diana van Toor namens Soroptimistenclub
Westland een cheque aan Inloophuis Carma in Naaldwijk. De
overhandiging vond plaats tijdens de maandelijkse bijeenkomst
van de serviceclub en de donatie bedraagt € 4.000,-. De dames
hebben niet alleen financieel bijgedragen maar hebben zich ook
ingezet bij het opknappen van het inloophuis.
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Sponsoring Kiwanis
Kiwanis Westland Culinair, het culinaire festival voor het goede
doel, vindt dit jaar plaats op 21 en 22 juni. Net als voorafgaande
jaren wordt dit festival gehouden op het Wilhelminaplein in
Naaldwijk. Wij zijn Kiwanis erg dankbaar dat een deel van de
opbrengst dit jaar ten goede komt aan Inloophuis Carma. Meer
informatie over Kiwanis Westland Culinair vindt u op
www.kiwaniswestlandculinair.nl

Sponsoring mobiele kapperswasbak
Dinsdag 21 mei overhandigde Kitty Verhagen van Haarinstituut
een mobiele wasbak die wij kunnen gebruiken bij de
verwenmomenten. Wij willen Haarinstituut Westland hartelijk
danken voor deze fantastische sponsoring.

Aankondiging thema avond 10 juli
Op woensdagavond 10 juli 2013 zal er een thema avond worden
gehouden over Huidkanker.
Dermatoloog R.I. Siphanto van het Reinier de Graaf Gasthuis zal
hierover een presentatie geven.
Noteert u deze datum alvast? Aanmelden voor deze informatieve
avond is wenselijk en kan via info@inloophuiscarma.nl

