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Wat doet kanker met jou?
Van 2 tot 12 november heeft brancheorganisatie IPSO via de campagne
Wat doet kanker met jóu? aandacht gevraagd voor de psychische,
emotionele en sociale gevolgen van kanker.
IPSO vertegenwoordigt de ruim tachtig inloophuizen en psychooncologische centra die Nederland rijk is. Betreffende najaarscampagne
werd gefinancierd door het KWF.
De IPSO Najaarscampagne omvatte een viertal verschillende
televisiespots, die op zowel de publieke als de commerciële
televisiezenders zijn uitgezonden, en 1522 abriposters in bus- en
tramhaltes, op straat en op vrijwel alle NS-stations.
Via www.watdoetkankermetjou.nl kunnen mensen het dichtstbijzijnde
inloophuis of psycho-oncologisch centrum vinden. Met de campagne
hoopt IPSO mensen die met kanker geconfronteerd zijn de weg te wijzen
naar een plek waar zij zich gehoord, erkend, ondersteund en begeleid
voelen tijdens deze moeilijke fase in hun leven.
De spot Ik ben zo boos met in de hoofdrol de 7-jarige Tjebbe, die
afgelopen zomer zijn vader aan kanker verloor, is genomineerd voor de
Gouden Loeki. De Nederlandse televisiekijkers hebben onze spot tot de
beste tien van de maand november verkozen!
Stem nu!
U kunt tot 5 december online stemmen op de tien genomineerde spots.
Stem dus nu direct op de IPSO-spot en op twee anderen naar keuze via
http://www.welovereclame.nl/gouden-loeki

Mooi liedje over kanker
Via onze brancheorganisatie IPSO werden wij geattendeerd op een –
mogelijk voor u toepasselijk – liedje van Marc De Koninck.
De zanger zegt hierover:
Veel mensen-met-kanker en andere betrokkenen vinden mijn recente
liedje over kanker erg mooi. Luister/kijk maar eens:

http://www.deliedjeskrant.nl/liedje.php?recordID=94
Het is te vinden op www.DeLiedjeskrant.nl

“Rondom de koffietafel” op 4 december
Woensdagochtend 4 december zal om 10:00 uur een gesprek “rondom
de koffietafel” plaatsvinden. Het thema van dit gesprek is:
“Zijn de feestdagen nog wel een feest?”
Na de diagnose kanker beleeft en ervaart u de feestdagen waarschijnlijk
anders. Over dit thema kunnen we van gedachten wisselen rondom de
koffietafel. U bent van harte welkom in het Carmahuis om u aan te sluiten
bij het gesprek.

Bezoek tijdens het brei- en haakcafé
Vrijdagochtend 6 december komt Elly Hogenelst op bezoek bij Carma.
Elly laat ons hele mooie werken zien en kan heel veel vertellen over het
haken en breien. Zij laat ons zien dat haken en breien echt van deze tijd
is en er ook voor de jongere generatie een uitdaging ligt. Elly kan, samen
met Karin Thoen, met alle aanwezigen deze ochtend een eenvoudig
kerst-haakwerkje maken. Materiaal is hiervoor aanwezig. U bent van
harte uitgenodigd! De haakwerken op bijgevoegde foto zijn gemaakt
door een aantal gasten van Carma.

Kanjermiddag weer in januari 2014
Op 18 december zal er geen kanjermiddag in het Carmahuis
plaatsvinden. Die middag is er wel een mogelijkheid om naar
Winterwonderland 4 KIKA in Hoek van Holland te gaan (zie verderop in
onze nieuwsbrief).
15 januari 2014 hopen we de kanjers weer te mogen ontmoeten. Schrijft
u de datum alvast in uw agenda?

Kerstworkshop Bloemschikken
Woensdag 12 december 2013 is tijdens de inloop ’s ochtends een
optreden van het Carma koor; u bent van harte uitgenodigd om deze bij
te wonen! Ook als u niet deelneemt aan de workshop bent u van harte
uitgenodigd om wel aanwezig te zijn en te luisteren naar het Carma koor!
De inloop start die ochtend om 9:30 uur.
Om 10:00 uur start de eerste kerstworkshop “” Bloemschikken” o.l.v. Wil
v.d. Kaaij. De workshop duurt tot 12:00 uur. De workshop wordt
gehouden in het Carmahuis. De eigen bijdrage is € 12,50. U heeft een
mooi bloemstuk om mee naar huis te nemen. Voor de ochtend zijn er
nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden is verplicht. (Vol=vol)
’s middags is er van 13:30 uur tot 15:30 nog een workshop. Ook hiervoor
kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar
info@inloophuiscarma.nl . In de middag is het Carma koor niet aanwezig.

Gespreksgroepen Yvonne Vijverberg
Yvonne Vijverberg-Van der Voort heeft zich als Toegepast Psycholoog
aangesloten bij Inloophuis Carma.
Als zelfstandig Toegepast Psycholoog geeft zij, onder de naam PsYvon
((www.psyvon.nl), psychosociale hulp aan mensen die zelf
geconfronteerd worden met kanker, maar ook aan hun naasten.In
november 2013 is Yvonne de opleiding Psychosociale Oncologie gaan
volgen. De psychosociale hulp, die zij aanbiedt in het inloophuis Carma,
kan in de vorm zijn van (kortlopende) individuele begeleiding en
groepsgesprekken (6 x 1,5 uur). De eerste groep is inmiddels met succes
afgerond. Zowel de groepsgesprekken als individuele begeleiding worden
gehouden op maandag en woensdag.
Voor verdere informatie over de individuele
begeleiding en groepsgesprekken, inzake
tarieven, tijden en aanmelden kunt u
contact opnemen met info@psyvon.nl of
info@inloophuiscarma.nl

Donatie
Vrijdagochtend 22 november heeft Carma een donatie mogen
ontvangen van mevrouw Nel Zwinkels. Samen met haar dochter heeft zij
de donatie overhandigd in het Carmahuis. Wij willen haar hartelijk
danken voor haar fantastische gift.

Winterwonderland 4 KIKA
Wij willen u graag op de hoogte brengen van onderstaand evenement
wat – niet door Carma – wordt georganiseerd.
Woensdag 18 december wordt er - door studenten van de Hogeschool
Rotterdam - een evenement voor Stichting KIKA georganiseerd. Het
evenement vindt plaats bij 2Seasons Beach te Hoek van Holland.
’s Middags (van 13:30 uur – 17:30 uur) kunnen kinderen met en zonder
kanker samen iets unieks gaan beleven. In samenwerking met o.a. Be
Shore Events en 2Seasons Beach worden er verschillende activiteiten
aangeboden aan de kinderen. Tijdens dit evenement wordt er een echte
winterse sfeer gecreëerd waardoor het aantrekkelijk wordt om naar het
evenement te komen. Kinderen met kanker kunnen zo een waanzinnige
dag beleven omdat deze kinderen ook in het zonnetje gezet moeten
worden.
Meer informatie kunt u ook op facebook

https://www.facebook.com/kikawinterwonderland

