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JAARVERSLAG 2013
Stichting Inloophuis Carma is opgericht op 6 december 2010.
Inloophuis Carma heeft tot doel ondersteuning te bieden aan volwassenen en kinderen, die geconfronteerd
worden (of zijn geweest) met kanker, hun naasten en hun nabestaanden. Carma wil bijdragen aan de
verbetering van de kwaliteit van leven bij de gasten van ons inloophuis.
Tevens wil Inloophuis Carma een duidelijk onderdeel zijn van de oncologische zorg in het Westland.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter
Interim-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Scholing vrijwilligers
Communicatie/PR

vacature tot april; Ton Berendse (24 april tot zijn overlijden op 14 september)
Pech Samwel (vanaf 14 september)
Pamela Breas-Bakker
Joke Ligthart-Voskuil
Conny van der Sande
Marie-José Persoon

Overige medewerkers van het team:
Cindy Vellekoop-Reijntjes coördinator
Nel Reijntjes-Verbeek
webmaster
Nico Reijntjes
huismeester
In de maand januari hebben de inlopen nog plaatsgevonden in het Pr8+paleis te Monster. Vanaf 4 februari
vonden zij plaats in ons nieuwe pand aan de Oranjetuin 15 in Naaldwijk.
In 2013 heeft Inloophuis (IH) Carma zo’n 1300 bezoeken mogen registreren.
Het bestuur heeft in totaal 18 maal vergaderd. Na de ingebruikname van ons nieuwe pand werden alle
vergaderingen in het Carmahuis te Naaldwijk gehouden.
De eerste maanden van het jaar functioneerde het bestuur nog zonder voorzitter. Gelukkig werd deze
vacature vanaf 24 april ingevuld door Ton Berendse. Helaas is Ton slechts 4 maanden voorzitter van Carma
geweest. Op 14 september is hij na een heftig ziekbed overleden…….
Hierna heeft Pech Samwel zich als interim-voorzitter opgeworpen. Tot onze grote vreugde gaf hij op 30
december aan, zijn inzet bij Carma als voorzitter te willen continueren.
Bij het begin van 2013 waren 22 vrijwilligers betrokken bij Inloophuis Carma, aan het eind van het jaar 24.
Drie vrijwilligsters zijn – respectievelijk in januari, mei en juni – om hun moverende redenen gestopt met hun
vrijwilligerswerk bij Inloophuis Carma. In de loop van het jaar hebben zich 5 nieuwe vrijwilligers aangemeld.
In oktober ontvingen wij het droeve bericht dat één van onze gastvrouwen van het eerste uur – en in 2012 om
gezondheidsredenen gestopt als vrijwilliger – aan haar ziekte was overleden.
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Januari
Deze maand stond – vrijwel – geheel in het teken van de kluswerkzaamheden in ons nieuwe pand aan de
Oranjetuin 15 te Naaldwijk. Met de hulp van onze vrijwilligers, hun partners en familieleden werd het voormalige
tuindershuis omgetoverd tot een gezellig en warm inloophuis. De twee toiletten werden professioneel vernieuwd
naar de hedendaagse maatstaven. Verder werd er geschilderd en behangen, kwam er nieuwe vloerbedekking en
werden nieuwe meubels gekocht. Tussen de werkzaamheden door vonden er interviews voor de WOS radio en
televisie plaats en komt er een mooi item bij “Goed Bedoeld” op de regionale televisie.
De eenmalige subsidie van KWF Kankerbestrijding (2012) kwam als een geschenk uit de hemel. Wij konden er een
deel van de inventaris en apparatuur mee bekostigen.
Echter één probleem bleef: het vocht!! Onze huismeester, Nico Reijntjes, moest meerdere malen per week de
compartimenten onder het huis leegpompen.
De geplande inlopen vonden nog plaats in het Pr8+paleis in Monster. Hier repeteerde ook het Carmakoor en
werden de yogalessen gehouden. Op 9 januari hield Marike Lub, psychologe in het Medisch Centrum Haaglanden,
een presentatie over “Omgaan met Kanker”. Deze avond werd door zo’n 35 gasten bezocht en hun wens was een
vervolg op deze fantastische avond. Vrijdagmorgen 18 januari was er een verwenochtend voor onze gasten en
werd het breicafé – voor het eerst op deze locatie – gehouden.
Bestuurlijk:
GJ Personeelsdiensten gaf aan in 2013 de werkzaamheden van Cindy Vellekoop, onze coördinator, te gaan
sponsoren. Een andere weldoener, die anoniem wenst te blijven, heeft over 2013 onze huur betaald.
Op 7 en 28 januari was er een reguliere vergadering (bestuur en coördinator) bij Joke resp. Marie-José thuis.
Bestuur en coördinator bezochten op 25 januari het – recent geopende – Hospice Beukenrode in Naaldwijk.
Op 21 januari vond het officiële afscheid van Sandra Lansink plaats. Wij zijn haar nog steeds dankbaar dat we 2
jaar – als Inloophuis Carma – in het Pr8+paleis te gast mochten zijn. Tevens namen we die dag afscheid van onze
yogadocente Marleen Opschoor. In ons nieuwe pand zal Jolanda Lobert de yogalessen voort gaan zetten.
Pamela Breas woonde op 30 januari de ALV van IPSO in Almere bij en op 31 januari hadden Conny v.d. Sande &
Pamela Breas een overleg in het Carmahuis met twee oncologieverpleegkundigen van het Reinier de Graaf
Ziekenhuis te Delft, om te polsen wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
Februari
Op 1 februari vond de laatste inloop in het Pr8+paleis plaats. Met enige weemoed namen we afscheid.
De dag erna volgde de verhuizing – m.b.v. een busje van één van onze gasten – naar ons nieuwe onderkomen.
In deze periode waren we ook druk bezig met de Wereldkankerdag (WKD) campagne “Kanker heb je samen”, een
initiatief van IPSO en financieel ondersteund door KWF Kankerbestrijding, waarbij wij – voorafgaand aan WKD –
zo’n 150 doorgeef-rozen hebben uitgedeeld.
Op 4 februari (Wereldkankerdag) vierden wij de officieuze opening van het Carmahuis in Naaldwijk. Het was die
dag Open Huis, waar men kon deelnemen aan een yogales en diverse massages kon ondergaan. Tevens toonde
Womencare Westland o.a. aangepaste lingerie en waren er activiteiten voor de kinderen. Zeer velen kwamen
langs om de nieuwe huisvesting te zien en …… te bewonderen!
Verder stond deze maand – naast de reguliere inlopen – op het programma: Mandala tekenen, Carmakoor en het
brei- en haakcafé. In totaal was het Carmahuis 11 maal “open”.
Eind februari werd het door de WOS opgenomen item over Inloophuis Carma voor het programma “Goed
Bedoeld” meerdere malen uitgezonden op de WOS televisie.
Bestuurlijk:
Aansluitend aan het Open Huis op WKD, hadden Conny v.d. Sande & Pamela Breas een vervolgoverleg met Nadine
Nederpelt & Ninet Vlaardingerbroek. We besloten om vanaf 4 aanmeldingen met een KEK-groep van start te gaan
en plannen dit voor de laatste week van mei.
Op 8 februari namen Cindy Vellekoop & Pamela Breas deel aan de KWF informatiedag voor IH-en in Driebergen.
Maandagavond 11 februari zijn Marie-José Persoon, Conny v.d. Sande & Pamela Breas aanwezig geweest bij het
bijzondere concert in de Nieuwe Kerk in Den Haag, georganiseerd door de Stichting “Blijf Vrouw”.
Op zaterdagmiddag 16 februari gaven een aantal van ons acte de présence bij de officiële boekpresentatie “Hoe
gewoon bijzonder werd” van Joke v.d. Akker, moeder van een zieke zoon en gast in ons Carmahuis.
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18 februari was er een bestuursvergadering. Voorafgaand aan ons overleg, liet Arjen Kapel van Narville
Reclamebureau ons zijn ideeën zien voor het nieuwe logo. We waren enorm enthousiast en kiezen unaniem één
van zijn concepten. Een nieuw logo heeft veel consequenties: nieuwe folders, badges en ….. een nieuwe website!!
Hier hebben Joke Ligthart & Nel Reijntjes zich – met hulp van buiten – voor ingezet.
21 februari volgden Conny v.d. Sande, Joke Ligthart & Pamela Breas een workshop Fondsenwerving in het
Westlandse hoofdkantoor van de Rabobank in Westerlee (voortkomend uit een match op de Beursvloer Westland
in oktober 2012). Ons “huiswerk” op die avond was een subsidieaanvraag op te zetten. “Loswal de bonnen” is zo
enthousiast over ons voorstel, dat er geadviseerd wordt deze bij hen in te dienen. Zo is het Carmahuis enige tijd
later de trotse bezitter van een karaoke-set met een muziekinstallatie.
Op 25 februari werd er door de Stichting Ondernemend Westland in het Carmahuis een cheque van € 1750,=
overhandigd. Bijzonder dat ook door deze jonge ondernemers aan Carma wordt gedacht……..
Maart
Ook deze maand was het Carmahuis 11 maal geopend om de gasten te ontvangen. Joke van den Akker kwam haar
zojuist uitgegeven boek “Hoe gewoon bijzonder werd” bij ons bespreken. Naast het breicafé en de repetities van
het Carmakoor was er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de Paasworkshop (bloemstukje) en werd er met
elkaar gewandeld vanuit het Carmahuis.
In maart werd ook gestart met een serie workshops Speksteen Bewerken, deze werd echter elders gehouden.
Bestuurlijk:
Bestuursvergaderingen vonden plaats op 4 en 22 maart, evenals in februari vergaderden we in het Carmahuis.
13 maart worden de eerste twee kistjes Westlandse kasasperges verkocht aan restaurant De Ridderhof en Bij5.
Het dubbele van dit bedrag (€ 1100,=!) werd geschonken aan ons inloophuis en wel voor Young Carma. Van de
zijde van Carma waren Marie-José Persoon, Cindy Vellekoop & Pamela Breas in De Lier aanwezig om betreffende
cheque in ontvangst te nemen.
Op 18 maart hadden Conny van der Sande & Pamela Breas een overleg met Ninet Vlaardingerbroek & Nadine
Nederpelt van de KEK, o.a. ter voorbereiding van de informatieavond in april.
April
Dit was een belangrijkste maand van het jaar voor Inloophuis Carma: op 6 april was de officiële opening van het
nieuwe pand aan de Oranjetuin in Naaldwijk. Een hele feestelijke gebeurtenis! Met veel bezoekers, veel
activiteiten in huis, muzikale omlijsting van De Prometoeters en Alphons de Wit onthulde ons gevelbord met het
nieuwe logo. Met een glas champagne in de hand proostten we op de toekomst van Inloophuis Carma.
Een bijzondere gebeurtenis gaf deze dag extra glans: Ton Berendse meldde zich voor de vacature van bestuurslid.
Op deze feestelijke dag waren ook een aantal kinderen aanwezig. We hadden een prijsvraag uitgeschreven voor
een naam voor het “jeugdhonk” op de 1e verdieping van ons nieuwe pand. KANJERS! won de eerste prijs.
11 bleef een kerngetal, want ook in april hadden wij dat aantal de deuren van ons inloophuis open. Op één van de
ochtenden werd er creatief gewerkt aan bijzondere schilderijtjes voor de SamenLoop voor Hoop, die we zouden
verkopen op onze stand bij de SLH eind mei. De thema-avond stond in het teken van “Kanker in het gezin”.
Bestuurlijk:
Op 3 april waren Conny van der Sande & Pamela Breas aanwezig bij een bijeenkomst van de Soroptimistenclub
Westland en ontvingen een cheque van € 4000,=. Dit bedrag was door de serviceclub bijeengebracht tijdens de
wijnproefavond in oktober 2012.
Op 9 april was er een werklunch met de 2 maatschappelijk werkenden die KEK op willen zetten, een
oncologieverpleegkundige en een gezondheidspsychologe uit het Reinier de Graaf Gasthuis, onze coördinator en
één van de bestuursleden van Carma. Dit m.n. om een relatie op te bouwen met het regionale ziekenhuis.
10 april vond de ALV van IPSO in Almere plaats, waar de coördinator en één van de bestuursleden aanwezig waren.
´s Avonds was ditzelfde tweetal van Carma aanwezig bij de vergadering van de PKN Kerk in Naaldwijk, daar Carma
dit jaar één van de Goede Doelen zal zijn bij de te houden activiteiten van de kerk.
15 april namen 2 gastvouwen, de coördinator en één van de bestuursleden Carma deel aan het IPSO symposium
“Kanker heb je Samen” in Hoofddorp. Hieraan voorafgaand brengen zij een bezoek aan Adamas Inloophuis.
Deze maand vond de bestuursvergadering plaats op 22 april. Daags erna volgde een gesprek met Ton Berendse en
werd unaniem besloten dat hij de nieuwe voorzitter van Carma zou zijn!
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Mei
Na het nieuwe logo, ook een nieuwe website! Deze vernieuwde site was vanaf begin mei on line.
Opnieuw waren er in deze maand 11 inlopen gepland. Op de thema-avond werd door Fysiotherapeute Impulse
o.a. adviezen gegeven hoe men met eenvoudige oefeningen zijn/haar conditie kon verbeteren.
13 mei vond de lopersavond van de SLH plaats in het Carmahuis met ong. 35 aanwezigen.
Op woensdagmiddag 15 mei had de eerste kinderinloop bij Carma plaats voor kinderen van 6 t/m 10 jaar.
Ook in mei werd er creatief geknutseld voor de SLH, waarna een gezamenlijke lunch volgde. En op 29 mei gaf
Jenny’s Kitchen een workshop hoe je diverse bijzondere groeten lekker klaar kan maken. Op de laatste dag van de
maand werd er met enkele gasten gewandeld.
25 & 26 mei vond de 3e SamenLoop voor Hoop in Wateringen plaats, waar Carma duidelijk aanwezig was. Bij dit
indrukwekkende 2 daagse-evenement was de totale opbrengst € 135.000,= voor de KWF.
Bestuurlijk:
De bestuursvergadering vond plaats op 6 mei, de eerste met Ton Berendse als onze voorzitter!
27 mei was 3e overleg dit jaar m.b.t. het opstarten KEK met de 2 maatschappelijk werkenden en 2 bestuursleden.
Op 29 mei werden kennismakingsgesprekken gehouden met 4 potentiële vrijwilligers.
Donderdagmiddag 30 mei waren Conny van der Sande & Pamela Breas aanwezig in Inloophuis Haaglanden bij de
eerste van de 4 te houden de werkgroepbesprekingen van IPSO (gesponsord door de KWF) over de
kwaliteitscriteria betreffende “De interne organisatie, processen en doelmatigheid van een inloophuis”.

Juni
Deze maand stonden 13 inlopen op het programma, met daarbij een bijeenkomst van Young Carma voor jongelui
van 10 t/m 14 jaar en opnieuw een kanjermiddag voor de kinderen van 6 t/m 10 jaar. De thema-avond stond in
het teken van de Oncologische Revalidatie. Verder was er nog een informatieavond over Psychosociale
ondersteuning. Deze avond werd verzorgd door Yvonne Vijverberg - v.d. Voort, toegepast psycholoog. Zij is sinds
kort betrokken bij Inloophuis Carma en haar plannen zijn om groepsgesprekken te gaan houden in het Carmahuis.
Op 21 & 22 juni vond Kiwanis Westland Culinair in Naaldwijk plaats. Carma was dit jaar als één van de drie Goede
Doelen uitgekozen en na afloop van ontving onze voorzitter een cheque van € 5000,= van Kiwanis.
Bestuurlijk
Op 1 juni vond het Benefitdiner met kerkenveiling van de Ontmoetingdkerk te Naaldwijk plaats, hierbij was
Pamela Breas als bestuurslid aanwezig. IH Carma had zelf ook een aantal – creatieve – kavels ter veiling
ingebracht. In totale opbrengst van deze avond was € 11.000,=!
De bestuursvergadering vond op 3 juni plaats. Op 26 juni was het 2e overleg van werkgroep 3 in Inloophuis
Haaglanden, waar dezelfde bestuursleden opnieuw aanwezig waren.
Juli
Ondanks de vakantieperiode stonden er deze maand wederom 11 inlopen gepland. Hiervan was de thema -avond
op 10 juli over Huidkanker wel heel bijzonder: er waren ruim 60 belangstellenden voor deze presentatie!
Deze maand was er geen repetitie van het Carmakoor, wel de kanjermiddagen 2x het brei- & haakcafé.
12 & 13 juli was er braderie in Naaldwijk. Hier stond Lionsclub Westland met een kraam vol Westlandse groenten,
de opbrengst van de verkoop hiervan was bestemd voor Inloophuis Carma.
Bestuurlijk:
2 juli was er een bestuursvergadering. 4 juli was er in het Carmahuis een overlegavond met alle vrijwilligers en het
bestuur van Inloophuis Carma met praktische en inhoudelijke punten van beide kanten.
12 juli was er in Amsterdam een lunchgesprek tussen de KWF en de diverse SLH-en. Ton Berendse
vertegenwoordigde op dit overleg Inloophuis Carma en liet duidelijk merken dat sponsoren van exploitatiekosten
ook essentieel is: zonder goede exploitatie(dekking) is er geen inloophuis!
12 t/m 14 juli werd de jaarlijkse Fuchsiashow te Wateringen gehouden, dit jaar was de opbrengst van de loterij
voor Inloophuis Carma. Op deze dagen was er hulp van enkele Carma-vrijwilligers en stonden Ton Berendse en
Pamela Breas als bestuursleden zondag de 14e bij de kraam vol fleurige fuchsias.
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Op 23 juli vond de 3e werkgroepbespreking van IPSO plaats in Inloophuis Huis aan het Water te Katwoude, waar
Pamela Breas als vertegenwoordiger van Carma aan deelnam.
Augustus
Deze maand was de vakantieperiode duidelijk merkbaar: slechts 7 inlopen stonden op het programma. Er was
geen thema-avond, maar wel een inloopavond waarbij de gast verwend kon worden middels een stoelmassage.
28 & 29 augustus stonden de leden van Lionsclub Westland op de braderie in Naaldwijk met hun Westlandse
groenteproducten. Net als in juli was de opbrengst van de verkoop hiervan voor Inloophuis Carma.
Bestuurlijk:
Op 2 augustus waren er drie afgevaardigden van het inloophuis in Woerden bij Carma op bezoek, zij werden
ontvangen door onze coördinator.
Voor de bestuursvergadering van 8 augustus meldde onze voorzitter Ton Berendse zich kort tevoren af. Wat we
vreesden werd bewaarheid: door zijn ziekbed zou hij zijn bestuursfunctie niet meer kunnen uitoefenen……
September
Dit was een zeer trieste maand voor Carma. Op 14 september overleed onze voorzitter Ton Berendse, slechts 57
jaar oud. Voor iedereen een heel groot verlies. De crematie op 19 september was confronterend en emotioneel.
De activiteiten van Inloophuis Carma vonden echter “gewoon” doorgang. De thema-avond ging dit keer over
Darmkanker en we waren blij ruim 30 gasten voor deze presentatie te mogen ontvangen. Verder was er weer een
kanjermiddag voor 6 t/m 10-jarigen en vond er een Young Carma activiteit voor 10 tot 15-jarigen plaats.
In totaal had het Carmahuis in september 15 inlopen georganiseerd. Deze maand werd ook gestart met een inloop
op elke vrijdagmorgen met om de week het brei- en haakcafé.
Los van de inlopen startte Yvonne Vijverberg haar groepsgesprekken in het Carmahuis.
Bestuurlijk
Op 5 september mochten wij 2 bestuursleden van IPSO in ons inloophuis ontvangen. Het bestuur van onze
brancheorganisatie deed een “kennismakingstour” langs de voormalige FINK-inloophuizen en die – na de fusie –
bij IPSO aangesloten waren.
In september begon coördinator Cindy Vellekoop met de jaargesprekken van de gastvrouwen, af en toe bijgestaan
door bestuurslid Pamela Breas. Er vond tevens een moeizaam exitgesprek plaats.
9 september was er de 4e en laatste bijeenkomt van IPSO werkgroep 3. Pamela Breas was hierbij aanwezig. Zo ook
op de ALV van IPSO op 24 september in Amersfoort, waar alle 4 de werkgroepen hun resultaten presenteerden.
25 september werd er – naar later zou blijken voor het laatst – een overleg gehouden m.b.t. de KEK-groep.
Ondanks alle publiciteit over KEK bleek de tijd – nog – niet rijp voor een dergelijke kindergroep.
Op 26 september was er een lunchbespreking met de bestuursleden en onze interim-voorzitter, op 30 september
een bestuursvergadering. Pech Samwel had aangegeven de opengevallen plaats van voorzitter tijdelijk in te willen
nemen. De paden van Carma en Pech Samwel hadden elkaar de afgelopen jaren vaker gekruist, zodat hij op de
hoogte was van het reilen en zeilen van Carma. Wij vervolgden vol optimisme met hem onze Carma-weg!
27 september werd door enkele bestuursleden van de Fuchsia Hobby Club een cheque van € 1000,= overhandigd,
bijeengebracht tijdens de Fuchsiashow in juli.
De avond van 29 september was een zeer memorabele. De echtgenote en kinderen van onze overleden voorzitter
kwamen een cheque overhandigen van ruim € 1600,=. Dit geld was gedoneerd – conform de wens van Ton
Berendse – door de mensen die op zijn crematie van aanwezig waren…..
Oktober
In deze borstkankermaand was het onderwerp van onze thema-avond natuurlijk Borstkanker. In totaal waren er
14 inlopen met o.a. creatieve verrassingsworkshops en de kanjermiddag, naast de gebruikelijke yogalessen, het
Carmakoor en het brei- en haakcafé.
4 oktober hield Jan Taal van de School voor Imaginatie voor de Carma-vrijwilligers en enkele bestuursleden een
Workshop over de Verbeeldings Toolkit. Na afloop van de workshop ontvingen wij twee Toolkits voor Carma.
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Bestuurlijk:
Op 8 oktober werd er een beleidsvergadering gehouden om onze missie en visie m.b.t. Inloophuis Carma helder
voor ogen te hebben om deze zo nodig – op termijn – bij te stellen. Hierop volgend was er 14 oktober extra
bestuursvergadering meer van huishoudelijke aard.
Een afvaardiging van de Lionsclub Westland bezocht op 9 oktober het Carmahuis en overhandigde Cindy
Vellekoop, Joke Ligthart & Pamela Breas een cheque van € 2500,= (totaalbedrag van de 2 braderieën). Dit geld was
bestemd voor de aanschaf van een AED apparaat en de daar toe behorende scholing van de vrijwilligers.
28 oktober werd er in het Vlietland ZH te Schiedam een voorlichtingsavond over Borstkanker georganiseerd.
Inloophuis Carma was als één van de 3 regionale inloophuizen aanwezig met een informatiestand.
Met aandacht – via onze Nieuwsbrief – voor het boek “It could have been you…” ondersteunden we Reiner van
der Lingen om middels crowdfunding te zorgen dat het boek zou worden uitgegeven, hetgeen ook gebeurd is.
November
Opnieuw stonden er deze maand 14 inlopen op het programma. Het onderwerp van de thema-avond was NonHodgkin Lymfoom en werd met 47 aanwezigen zeer goed bezocht. Er was weer een kanjermiddag en voor de
jongeren van 10 t/m 15 jaar was deze maand een Sinterklaasdobbelspel in het Carmahuis georganiseerd.
IPSO bracht begin november een landelijke najaarscampagne “Wat doet kanker met jou” in de media om zo de
inloophuizen meer naamsbekendheid te geven. Inloophuis Carma heeft echter niet duidelijk gemerkt dat er
hierdoor een grotere toeloop van gasten kwam.
Bestuurlijk
31 oktober, 1 & 2 november was de bazaar van de Ontmoetingskerk te Naaldwijk. Carma was die dagen met een
informatiestand aanwezig, welke door enkele bestuursleden, de coördinator en gastvrouwen werd bemenst.
Op 4 november was er een bestuursvergadering, deze ging grotendeels over de digitale en mobiele bereikbaarheid
en gebruik door Inloophuis Carma van social media. We zaten in ieder geval al een tijdje op facebook!
Onze interim-voorzitter Pech Samwel was aanwezig bij het IKW overleg in Inloophuis Haaglanden.
12 november was er een teamoverleg tussen het bestuur en de vrijwilligers van Carma.
18 november bezochten Conny van der Sande en Pamela Breas een informatieavond over Hartveilig Wonen
Westland met het idee op korte termijn de AED bij Carma voor de gemeenschap in te zetten.
21 en 26 november ontvingen de bestuursleden en vrijwilligers scholing in BLS en AED-gebruik.
22 november ontving Carma van een particulier een mooie gift, zijnde het geld tijdens haar verjaardag bijeen
gebracht.
December
In december werden er slechts 8 inlopen gerealiseerd. Gezien de feestmaand was er geen thema-avond gepland,
wel was er een gesprek “rondom de koffietafel” en vond de Kerstworkshop Bloemschikken plaats onder de
klanken van kerstliedjes, gezongen door het Carmakoor. Op deze dag werd er door TheoVideo gestart met
opnamen in het Carmahuis voor een promotie DVD van ons inloophuis.
Bestuurlijk
De bestuursvergaderingen vond op 2 en 30 december plaats. Tijdens de laatste bestuursvergadering van het jaar
deelde onze interim-voorzitter ons mee, dat we voortaan het woordje interim er wel af mochten laten! We
voelden ons blij en trots dat voortaan Pech Samwel de voorzitter van Carma zou zijn.

Dit was wel een heel bijzondere afsluiting van dit zeer bewogen jaar voor Carma.

Pamela Breas-Bakker
(augustus 2014)
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