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De eerste inloopochtend van 14 januari jl.
Na de succesvolle opening op 14 januari jl. van Inloophuis Carma in het
Pr8+paleis aan de Rijnweg hebben wij niet stilgezeten. Met een zekere trots
kijken wij terug op de eerste drie aanden.
De belangstelling voor de inloopochtenden hebben onze verwachtingen
overtroffen.
De themaochtend waar internist-oncoloog Dr. G. van Deijk een inleiding hield
over Kanker wat is dat? maakte veel los. In een informele sfeer kwamen veel
vragen los. Dit bevestigde ons vermoeden dat mensenhet erg op prijs stellen om
op deze manier informatie te ontvangen en met elkaar van gedachten te
wisselen. Voor herhaling vatbaar!
De aangeboden activiteiten worden gewaardeerd en maken het makkelijk om
met elkaar het gesprek aan te gaan. Al met al zijn we met elkaar op de goede
weg.
Vrijwilliger
Onze oproep voor vrijwilligers heeft veel reacties opgeleverd. Het bestuur heeft
verkennende gesprekken gevoerd met de kandidaten om de verwachtingen en
mogelijke inzet te bespreken. De vrijwilligers zijn niet alleen gastvrouw voor
onze bezoekers. Op hen wordt ook een beroep gedaan om activiteiten aan te
bieden en huishoudelijke taken op zich te nemen. Vrijwilligers krijgen een cursus
aangeboden zodat zij zijn toegerust om daadwerkelijk tot steun te kunnen zijn
voor onze bezoekers. 20 vrijwilligers gaan een training volgen, waarvan 10 zelfs
nog voor de zomervakantie. Uiteraard hangt hier een kostenplaatje aan, maar
het is absoluut noodzakelijk om kwaliteit te kunnen bieden aan onze bezoekers.
Afgelopen week hebben de vrijwilligers met elkaar kennis gemaakt. Het was een
indrukwekkende avond waarbij men heel open naar elkaar was. Met een lach en
een traan werden persoonlijke verhalen gedeeld .
Een prachtige groep vrouwen die heel graag iets willen betekenen voor mensen
met kanker. De betrokkenheid van deze vrouwen geeft ons een extra impuls om
het inloophuis verder te ontwikkelen en durven wij de stap te zetten om onze
openingstijden te verruimen.
Sponsoring
Ontroerd waren wij door de actie van Dave en Emiel van de Akker uit Monster.

Zij organiseerden een kinderbeurs met als thema: Kanker, draag het samen. De
opbrengst was voor ons inloophuis. De jongens met hun ouders spraken de hoop
uit dat wij in de toekomst ook een aanbod voor kinderen en/of hun ouders
kunnen bieden. Wij vinden dat wij dit nu nog niet waar kunnen maken, maar we
zullen in de toekomst zeker naar mogelijkheden zoeken om aan deze wens
invulling te kunnen geven. De kinderbeurs leverde het ongelooflijk hoge
bedrag van ruim 11.000 euro op.
De media hebben onze persberichtjes steeds willen plaatsen. Daardoor hebben
ook andere Verburch organisaties ons met een donatie bedacht. Wij zijn allen
zeer dankbaar.
Dankzij de bijdragen kunnen wij het trainingsaanbod realiseren; activiteiten
organiseren en beginnen wij voorzichtig te denken
aan een coordinator.

Zoals gezegd zullen wij
in april wekelijks een
dagdeel open zijn.
Maandag 4 en 18 april
van 10-12 uur is er
inloop met koffie, yoga
en de mogelijkheid
voor een praatje.
Vrijdag 15 en 29 april zijn wij open van 10 tot 13
uur. 15 april staat in het licht van het thema Herstel
en Balans.
Op 29 april staat een wandeling op het programma. Start vanaf Sportcomplex in
Poeldijk.
In de maand mei willen wij aandacht besteden aan bewegen en fit voelen. Maar
daarover later meer.

