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It could have been you…..

Young Carma
Vrijdag 27 september is er een gezellige middag/avond georganiseerd
voor de kinderen van de Young Carma groep. Zij hebben met z’n allen
een hele geslaagde bijeenkomst gehad. Er was gelegenheid om met
elkaar te praten, eten met elkaar voor te bereiden, tafeltennis,
tafelvoetbal, zwemmen en nog veel meer. De kinderen waren allemaal
erg positief en wilde graag weer een nieuwe bijeenkomst plannen.
Inmiddels is er een nieuwe datum voor de Young Carma groep bekend.
Vrijdagavond 22 november a.s. wordt er een gezellige bijeenkomst
georganiseerd met als thema: Sinterklaas.
Deze middag is bedoeld voor kinderen van 10 t/m 15 jaar, die op welke
wijze dan ook, met kanker in aanraking zijn gekomen.
Kom jij ook? Je wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn, natuurlijk
mag je ook een vriend of vriendin meenemen.
Stuur vóór 11 november je aanmelding naar info@inloophuiscarma.nl
zodat wij een mailtje terug kunnen sturen met de aanvullende informatie
voor die avond.

Creatieve workshop geslaagd
Vrijdag 4 oktober heeft de eerste verrassingsworkshop plaats gevonden.
Het was een gezellige groep gasten bij elkaar. Creatief bezig zijn is toch
een fijne methode om in gesprek te komen met elkaar. De resultaten
waren bijzonder mooi. Houdt u onze activiteiten programma in de gaten?
Wie weet gaat u de volgende keer met een hele leuke creatie naar huis.
Als u niet van creatief bezig zijn houdt, dan bent u uiteraard van harte
welkom tijdens de inloop die ook op de vrijdagen gehouden wordt.

Donatieboxen
4 oktober jl. hebben wij van Ad Jansen op de Haar, van De Zaagbaak, een
drietal prachtige donatieboxen mogen ontvangen. Wij zijn hier enorm blij
mee! Deze boxen kunnen wij voor meerdere doeleinden gaan gebruiken
zoals een collectebox of een ideeënbus. Ze zijn zeer persoonlijk
geworden doordat Ad voor ons het logo heeft uitgezaagd en erop heeft
bevestigd. We hopen dat we er veel gebruik van mogen maken.

Lions Club Westland
9 oktober jl. heeft Carma van Lions Club Westland een cheque
overhandigd gekregen van € 2500,=. De Lions Club Westland heeft door
het verkopen van o.a. streekproducten tijdens de braderie in Naaldwijk
en ’s Gravenzande dit geweldige bedrag bij elkaar gebracht. Het geld is
bedoeld voor de aanschaf van een AED
(defibrilator) en de daartoe behorende
opleiding voor de vrijwilligers. Carma
bedankt Lions Club Westland en
iedereen die heeft bijgedragen om dit
overweldigende bedrag bij elkaar te
krijgen.

Donatie familie Ton Berendse
Tijdens de uitvaartplechtigheid van Ton Berendse is er gelegenheid
geweest om, in plaats van bloemen, een donatie te schenken voor
Inloophuis Carma. De familie van Ton heeft Carma een cheque
overhandigd van € 1350,=. Hier komt nog € 280,= bij, wat voor Ton op
onze rekening is gestort. U begrijpt dat wij hier stil van zijn……..
Wij danken de familie Berendse voor dit prachtige bedrag dat in de wens
van Ton aan Inloophuis Carma is geschonken.

Thema-avond “Non-Hodgkin-Lymfoom”
Op 6 november a.s. zal dr. R.E. Brouwer, hematoloog/oncoloog in het
Reinier de Graaf Gasthuis te Delft een presentatie houden over het
“Non-Hodgkin Lymfoom”.
Lymfklierkanker (lymfoom) is een frequent voorkomende aandoening.
Hoewel er meer dan 30 soorten lymfoom bestaan, spreekt men voor het
gemak van langzaam groeiende (indolente) en snel groeiende
(agressieve) lymfomen. Hoewel niet alle typen te genezen zijn, is de
behandeling de laatste jaren enorm verbeterd en is de
levensverwachting enorm toegenomen. Dr. Brouwer zal ingaan op de
diverse typen non-hodgkin lymfoom en bijbehorende behandeling,
tezamen met klachten die patiënten kunnen aangeven tijdens en na de
behandeling.

Kanjermiddagen
Voor kinderen die in aanraking zijn gekomen met kanker is het heel fijn
om met andere kinderen samen te zijn, die hetzelfde hebben ervaren.
Het kan zijn dat de kinderen zelf ziek zijn (geweest), een familielid
hebben die ziek is (geweest) of een vriendje of vriendinnetje die hiermee
te maken heeft (gehad). Om die reden is er een Kanjermiddag bij
Inloophuis Carma. De kinderen die een ervaring hebben met kanker, op
welke wijze dan ook, zijn voor ons allemaal kanjers!

Deze middag komen kinderen bij elkaar, in de leeftijd van 6 tot en met 10
jaar, om samen een gezellige, ontspannen activiteit te doen. Wij kunnen
ons heel goed voorstellen dat het fijn is als je niet alleen hoeft te komen,
maar gezellig een vriendje of vriendinnetje mee kan nemen. Dat mag!
Woensdag 20 november a.s. is er weer een Kanjermiddag. De middag
vind plaats in het Carmahuis, Oranjetuin 15 te Naaldwijk. De kinderen
kunnen om 14:00 uur worden gebracht en om 16:00 uur weer worden
opgehaald. Er zijn géén kosten verbonden aan de kanjermiddag.
Kom jij ook? Stuur even een mailtje naar info@inloophuiscarma.nl zodat
wij weten dat je erbij bent!

Verbeeldingstoolkit
Vrijdag 4 oktober is Jan Taal in het Carmahuis aanwezig geweest om voor
de vrijwilligers van het inloophuis een workshop te geven. Jan Taal heeft
de “Verbeeldingstoolkit” ontwikkeld en hij heeft die middag uitleg
gegeven hoe de toolkit gebruikt kan worden. Blij verrast ontvingen wij
aan het eind van de middag een tweetal toolkits voor het inloophuis!
Meer informatie over de Verbeeldingstoolkit kunt u vinden op
www.imaginatie.nl en op www.kankerinbeeld.nl

It could have been you….
Reinier van der Lingen is in juli 2014 afgestudeerd aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Onderdeel van zijn
eindexamen was een boek dat gaat over het hebben van kanker en het
moeten ondergaan van een chemokuur en wat dat betekent voor een
persoon.
De titel van het boek slaat op het feit dat dit dus iedereen zou kunnen
overkomen, alleen is het nu bij haar, de vrouw uit het boek, gebeurd.
Reinier zou dit boek graag willen uitgeven in een grotere oplage, zodat
meer mensen kunnen zien wat kanker en chemo met je doen. Via de
crowdfundingsite, www.voordekunst.nl , kan men door middel van een
donatie helpen met het uitgegeven krijgen van dit boek.
Voor €25 krijgt u al een exemplaar van het boek, maar er zijn ook andere
bedragen mogelijk.
Om dit bijzondere boek te ontvangen of financieel te ondersteunen, kijk
op: http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/1665-it-could-havebeen-you
Begin 2014 zal Reinier van der Lingen een boekbespreking houden in het
Carmahuis.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact met Reinier
opnemen: info@reiniervanderlingen.nl of www.reiniervanderlingen.nl

