Nieuwsbrief Inloophuis Passie Lelystad december 2015

Nieuwe plek Inloophuis Passie
Inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker op hun levenspad, heeft
vanaf september 2015 een nieuwe plek gevonden waar lotgenoten en hun naasten elkaar
kunnen ontmoeten.
Tot nu toe heeft het Inloophuis dankbaar gebruik mogen maken van ‘t Bijhuis van Rob en
Joke Korff aan de Hazeleger. Op deze manier kon het inloophuis snel een start maken in
oktober 2013.
Vanaf mei 2015 is er hard gewerkt door vrijwilligers en verschillende bedrijven die ons
gesponsord hebben in uitvoering en aankleding van ons nieuwe onderkomen.
U kunt Inloophuis Passie nu vinden aan de Botter 14-01, gelegen achter het provinciehuis.
Wij zijn hier erg blij mee en zeker voor onze bezoekers is het fijn dat wij een centrale plek in
Lelystad hebben gevonden.

De officiële opening, met bijna 100 bezoekers, was op 1 oktober jl. en wethouder
Sparreboom, oncoloog Matthé Bollen, een bezoeker en een vrijwilliger hebben de
openingshandeling verricht.
Financiën
We hebben tot nu toe mooie bedragen aan sponsorgeld binnengekregen. Ook de
verschillende Lelystadse bedrijven die onze nieuwe huisvesting hebben opgeknapt en
ingericht zijn ons tegemoet gekomen voor een deel in de kosten. (zie voor sponsoren onze
website)
Er is een benefietavond georganiseerd door Bataviakoor en Timeless en ook ons eigen
Passiekoor heeft op deze avond opgetreden. Opbrengst: 1.100 euro.
Verder was er een initiatief van wijkraad Boswijk voor geldinzameling voor het Inloophuis.
De opbrengst was 200 euro.
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Dit jaar is weer een aantal vrijwilligers de Mont Ventoux op gefietst en hebben wij een mooi
bedrag aan sponsorgeld ontvangen, waarvan 60% voor het KWF en 40% voor alle
genomineerde goede doelen.
Daarnaast zijn wij blij met alle giften die we ontvingen van diverse particulieren.
Meer bezoekers
Op onze nieuwe locatie hebben we al veel nieuwe bezoekers kunnen ontvangen. In 2015
waren er totaal al 550 bezoeken ten opzichte van 320 bezoeken vorig jaar.
Uitbreiding activiteiten
We hebben in het afgelopen jaar de diverse activiteiten, zoals creativiteit, hand- en hoofd
massage voor de bezoekers kunnen uitbreiden met een aantal nieuwe activiteiten.
Zo is er elke 1e en 3e donderdagmiddag samen zingen onder begeleiding van een
professionele dirigente. Er is begin december hierover een item op Omroep Flevoland
geweest.
We hebben 1 x per maand een partneravond door een voormalig huisarts.
1 x per maand spreekuur door een oncologisch verpleegkundige.
Om de week is er een kindergroep; lekker samen knutselen of een spelletje doen. Ook
werken we vanuit de “Dit ben ik-tas”, waarbij een kind alles wat het ziet, denkt, hoort en
beleeft kan vastleggen: leuke, indrukwekkende, maar ook vervelende gebeurtenissen.
Nieuwe tuin
Voor de tuin is een mooi tuinontwerp gemaakt met heerlijke zitplekken voor onze
bezoekers. Een groepje enthousiaste vrijwilligers is al hard bezig geweest om de struiken te
verwijderen en af te voeren en de beukenhaag en een dak plataan te planten.

In januari 2016 worden door een Lelystads tuin- en stratenmakersbedrijf (zie onze website)
de terrassen gesponsord aangelegd en de tuin verder afgewerkt, zodat we in het voorjaar
onze bezoekers ook een heerlijk buiten kunnen bieden.
Grotere naamsbekendheid
Via subsidie van de IPSO, overkoepelende organisatie voor Inloophuizen in Nederland,
hebben we dit jaar een kwaliteitstraject doorlopen wat geresulteerd heeft in een aanpassing
van onze website en folder.
De folder van het Inloophuis ligt bij alle huisartsen, apotheken, het ziekenhuis en andere
zorginstellingen.
Ook in 2016 hopen we weer mooie activiteiten en informatie bijeenkomsten voor onze
bezoekers te kunnen organiseren.
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