Nieuwsbrief nr. 3 februari 2011
Vrijdag 14 januari jl. heeft de opening plaatsgevonden van Inloophuis Carma. Deze ochtend was de eerste
inloopochtend in het gezellige Pr8+paleis aan de Rijnweg in Monster.
We kunnen spreken van een succesvolle ochtend. Ruim 50 bezoekers vonden de weg naar het inloophuis.
Ervaringsdeskundigen, hun naasten, toekomstige vrijwilligers en overige geïnteresseerden namen een
kijkje.
Na een inleiding en een officiële openingshandeling kon door alle aanwezigen worden deelgenomen aan
verschillende activiteiten zoals bloemschikken, yoga, handverzorging en stoelmassage. Ook was het
mogelijk om onder het genot van een kopje koffie of thee zomaar een praatje te maken. De ochtend werd
afgesloten met soep en een broodje.
We kijken als bestuur heel tevreden en gelukkig terug op deze eerste inloopochtend. Voorzitter Carla de
Bloois: 'Het is boven verwachting geweest. Geweldig zoveel mensen als hier binnen zijn komen lopen. En
het mooie is dat er ook mannen bij aanwezig waren. Deze heren waren ook erg enthousiast en zijn zeker
van plan een volgende keer terug te komen. Het blijkt nu wel dat er een grote behoefte is aan een
inloophuis. Mensen kunnen hier deelnemen aan de activiteiten, maar het maken van een praatje, het
krijgen van een deskundig advies, het hebben van een luisterend oor en het ontvangen van een troostend
gebaar is voor heel veel mensen ook zo belangrijk! Wij zijn blij dat wij aan deze behoefte kunnen
voldoen.'
Tijdens de inloopochtend is de aanwezigen gevraagd op te schrijven waar men behoefte aan heeft voor
de komende inloopochtenden. Veel mensen hebben aan dit verzoek voldaan. We gaan aan de slag met
alle opgeschreven tips. In ieder geval heel erg bedankt voor de medewerking!

Data volgende inloopochtenden:
Op de volgende vrijdagochtenden vinden weer inloopochtenden plaats: (10.00 – 13.00 uur)
18 februari
18 maart
15 april
13 mei
17 juni
U bent van harte welkom!
Programma inloopochtend vrijdag 18 februari
Voor vrijdag 18 februari staat een speciale lezing op het programma. Het thema van de bijeenkomst is:
'Kanker, wat is dat?' en 'Hoe kom je tot de diagnose?' m.m.v. Dr. G. van Deijk, internist oncoloog en
mevr. C. van der Sande, nurse practitioner oncologie, beiden van het Haga ziekenhuis te Den Haag.
De voordracht zal worden gehouden van 10.30 tot 11.15 uur.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een praatje. Tevens is het deze
ochtend mogelijk aan een gezellige ontspanningsactiviteit deel te nemen.
Dank aan de sponsors!
Inloophuis Carma is voor haar activiteiten afhankelijk van sponsors. Van verschillende kanten wordt zij
inmiddels spontaan benaderd door bedrijven en particulieren die graag een financiële bijdrage willen
leveren. Dankzij deze sponsoring kan het inloophuis mogelijk worden gemaakt.
Het bestuur dankt hartelijk alle sponsors die tot nu toe op hun eigen manier een bijdrage hebben
geleverd aan Inloophuis Carma, onder andere: Cora van der Heiden (motorrit 2010 ), Ardie Westdijk
(ontwerp logo en naam) WestDijk Reklame), Basisschool de Hoeksteen, Nicole Vink (Xanic Yewelry), Fa.
Olsthoorn (Olsthoorn & Schouw), Daphne de Bloois (vriendengroep), Kees Mostert (Rotaryclub 't
Westland), GBW, de heer Parlevliet.
Deze lijst is zeker niet volledig en kan dat ook niet zijn gezien de overweldigende reacties die we hebben
gekregen en nog krijgen. Daarom nogmaals voor iedereen die Carma sponsort en/ of een warm hart
toedraagt: Heel hartelijk dank!
Vrijwilligers
Veel mensen hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor Inloophuis Carma. Wij zijn daar heel blij mee!
Binnenkort wordt iedereen uitgenodigd voor een gesprek. Daarna bestaat de mogelijkheid om een paar
ochtenden mee te draaien en zo een goede indruk te krijgen wat het vrijwilligerswerk in zal gaan
houden.
Het is de bedoeling om in september 2011 te gaan beginnen met de speciale cursus voor
vrijwilligers
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