Nieuwsbrief Inloophuis Passie Lelystad 1 juli 2014

“Vandaag voor het eerst binnengelopen, erg blij dat ik het gedaan heb. Ik kom zeker vaker
terug.”
Onderwerpen:
Financiën
Toekomstige huisvesting
Activiteiten
Sponsorbeleid
Dankwoord
Het Inloophuis Passie
Vanaf oktober 2013 is het Inloophuis Passie gestart in Lelystad op de tijdelijke locatie
Hazeleger 8 op het Jagersveld. Onze bezoekers zijn mensen die kanker hebben, of hebben
gehad en hun naasten. Het is een plek waar de bezoekers terecht kunnen met hun verhaal
en daarnaast worden er activiteiten georganiseerd. Het Inloophuis wordt bemenst door een
bestuur en vrijwilligers, samen 20 man, allen op vrijwillige basis. We zijn op dit moment drie
dagdelen per week open.

Een deel van de vrijwilligers met op 2 en 3 van links Joke Korff en Klasien van Olst de
oprichtsters van Inloophuis Passie
Financiën
We hebben tot nu toe al een mooi bedrag aan sponsorgeld binnengekregen.
Voor een groot deel zijn de bedragen die we ontvangen hebben van de grotere bedrijven
geoormerkt geld, voornamelijk te besteden aan de inrichting voor de toekomstige
huisvesting.
Van een deel van het overige geld hebben we voor publieksactiviteiten en
naamsbekendheid, folders, flyers en pennen aangeschaft om tijdens evenementen en
sponsoracties uit te delen. Ook wordt dit geld gebruikt voor de materiaalkosten voor
verschillende activiteiten.
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De tijd gaat nu dringen om het geoormerkte geld dat bestemd is voor de huisvesting te gaan
besteden, want er zit een uiterste bestedingsdatum aan vast.
Wat hebben we dus hard nodig?
Toekomstige huisvesting
Er wordt hard gezocht om een vaste locatie in Lelystad te vinden. We hopen in het najaar
van 2014 een definitieve plek te hebben voor Inloophuis Passie.
Aantal bezoekers
Er zijn vanaf de opening op 1 oktober 2013 tot 1 juli 2014 220 bezoekers geweest.
Activiteiten
Er worden diverse activiteiten voor de bezoekers georganiseerd.
Zo is er op de donderdagmiddagen de gelegenheid om een hand- en onderarm massage te
ontvangen.
Tevens is er ook gelegenheid voor een heerlijke hoofdmassage.
Of als een bezoeker het prettig vindt om één op één tijdens een wandeling te praten dan
staat daar een vrijwilliger voor klaar om in de prachtige omgeving van het Inloophuis te
wandelen.
Daarnaast zijn er o.a. de volgende creatieve activiteiten:
het maken van een Zentangle, encaustic (met was schilderen), vlinders of een zeepketting.
Op dit moment is er een reeks van 6 vrijdagen met de workshop Kunstzinnig en creatief.
Het gaat hierbij om de emotionele expressie, niet om het maken van een ‘mooi’
eindresultaat, maar om
werken met hoofd, hand en hart.

De workshop wordt gegeven door een professionele vrijwilliger.
Naamsbekendheid
Door verschillende acties proberen we naamsbekendheid te krijgen in Lelystad en
daarbuiten; o.a. via promotieactiviteiten zoals de rozenactie van het KWF op 4 februari van
dit jaar. Met de vrijwilligers hebben we in het centrum rozen uitgedeeld en flyers van het
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Inloophuis. Met moeder- en vaderdag zijn we ook in het centrum actief aan het werven
gegaan en hebben we naast onze flyer passie-bloemzaadjes uitgedeeld.
Ook zijn we actief op onze Website, Facebook en Twitter.
De folder van het Inloophuis ligt bij alle huisartsen, apotheken, het ziekenhuis en andere
zorginstellingen.
“Werken voor elkaar en met elkaar voor onze gasten die een moeilijke fase in hun leven
doormaken”
Samenwerking met o.a.:
-

IPSO

Dit is het kenniscentrum voor Inloophuizen in Nederland. Zij verstrekken informatie over
allerlei wetenswaardigheden rondom kanker. Drie keer per jaar wordt er een algemene
ledenvergadering voor de deelnemende Inloophuizen gehouden. Op dit moment is naast
eenduidige kwaliteit en registratie van de Inloophuizen de benadering van grote
verzekeraars een belangrijk bespreek- en onderzoekspunt.
De IPSO geeft daarnaast training aan vrijwilligers. Ook onze vrijwilligers worden door trainers
van de IPSO geschoold.
www.ipso.nl
-

Inloophuizen

We gaan op werkbezoek naar andere Inloophuizen en wisselen ervaringen en ideeën uit.
-

Huisarts

Wij hebben een gepensioneerd huisarts die lid is van ons bestuur. Hij heeft o.a. de taak om
contacten te onderhouden met huisartsen, specialisten en thuiszorgorganisaties. Hij beschikt
over een breed netwerk en, heel belangrijk, hij spreekt hun taal. Hij weet bijvoorbeeld als
geen ander hoe belangrijk het is om te benadrukken dat wij ons richten op de niet-medische
aspecten van kanker; dat we niet op de stoel van behandelaars en professionele begeleiders
willen gaan zitten, maar hen aanvullen en met hen willen samenwerken. Vanuit die gedachte
heeft hij onze gastenflyer ‘vertaald’ naar een flyer voor verwijzers.
-

Ziekenhuis MC groep Lelystad

Professionaliteit zit ‘m uiteraard ook in wat je dóet: afspraken nakomen, zorgvuldig
handelen, altijd terugkoppelen naar de verwijzer en je proactief opstellen. Dat laatste
bijvoorbeeld deed Inloophuis Passie toen in het Ziekenhuis MC groep Lelystad de
informatiebijeenkomsten voor (ex-) kankerpatiënten werden wegbezuinigd. Wij boden aan
dit gat op te vangen door de organisatie van deze bijeenkomsten op ons te nemen. Voor ons
is het een mooie ingang bij het ziekenhuis, en we kunnen direct laten zien wat onze
behoeftegerichte aanpak inhoudt.

Inloophuis Passie Lelystad, Hazeleger 8, 8222 AA Lelystad, 06-17228848
www.inloophuis-passie.nl | info@inloophuis-passie.nl

Nieuwsbrief Inloophuis Passie Lelystad 1 juli 2014
Inmiddels hebben wij een thema-avond over huid en oedeemtherapie, prostaatkanker en
borstkanker georganiseerd.
Bij de avond over borstkanker werd informatie gegeven over protheses, badkleding en
lingerie en werden ervaringen uitgewisseld.
Deze thema-avonden zijn goed bezocht en het is de bedoeling dat deze informatie avonden
in het najaar een vervolg krijgen.
-

Theatergroep Droog

Heeft in mei en juni “De goede dood”,

een stuk over euthanasie, van Wannie de Wijn, gespeeld. De vrijwilligers van het Inloophuis
verzorgden de inwendige mens en waren aanwezig om theaterbezoekers na deze heftige
voorstelling eventuele mentale ondersteuning te bieden. Een deel van de opbrengst van het
entreegeld is geschonken aan het Inloophuis.
-

Stichting Mont Ventoux

De Stichting Mont Ventoux gaat ook dit jaar met wandelaars, hardlopers en fietsers op 4 en
5 september de gelijknamige berg beklimmen, om zoveel mogelijk geld op te halen voor het
goede doel. Zestig procent gaat naar KWF Kankerbestrijding en 40 procent naar lokale
doelen, waar het inloophuis in Lelystad er eentje van is.
Het Inloophuis Passie gaat met een team van 11 man de uitdaging aan.
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Op de volgende website kunt u volgen hoeveel geld zij met elkaar aan sponsorgeld
inzamelen.
http://www.grootverzettegenkanker.nl/deelnemers-per-groep/team-inloophuis-passie-lelys
tad/members/#.U3O8y_l_ufE

Ben zomaar geweest, even praten. Er is altijd een luisterend oor. Ook heb ik mee gedaan aan
het tanglen en een zentangle gemaakt. Een techniek die eenvoudig is om te leren. Maar het
geeft mij een enorme rust. Ik dank jullie voor de aandacht. Ik ben van plan nog vaker te
komen.”
Toekomstige Activiteiten
We willen in de toekomst een zangkoor “zingen voor je leven”starten. Ook hopen we Yoga
en meditatie te kunnen gaan aanbieden aan de bezoekers.
In de zomerperiode willen we voor onze bezoekers een picknick organiseren en een visdag
bij de forellenvijver.
In september wordt er in samenwerking met Liesbeth Kouwelingen van Welzijn Lelystad en
Maaike Bruggeman van Coachinginjedag een kindergroep gestart. Meer informatie hierover
volgt later.
Restaurant Houtribhaven heeft deze zomer een Passie-nagerecht. Een deel van de opbrengst
van dit nagerecht is bestemd voor Inloophuis Passie.
Benefietavond
Op 4 oktober vieren we ons éénjarig bestaan. We organiseren dan een benefietavond met
een fantastische band en artiesten. Houdt uw agenda alvast vrij.
“Omdat samen doen kracht heeft en geeft.”
Nieuwe sponsoren werven
We zijn op dit moment hard bezig nieuwe sponsoren te werven en hebben het volgende
sponsorbeleid.
Sponsorbeleid
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Het pakket ziet er bij de volgende sponsoring als volgt uit:
1. tot 25 euro per maand, cd of boek
2. vanaf 26 tot 100 euro per maand, logo van bedrijf op onze site.
3. vanaf 101 euro per maand, attentie, logo van bedrijf op site, folder en flyer.
Dankwoord
Alle sponsoren die ons tot nu toe gesteund hebben willen we hartelijk bedanken voor hun
bijdrage.
Inloophuis Passie Lelystad
Hazeleger 8
8222 AA Lelystad
06-17228848
www.inloophuis-passie.nl
info@inloophuis-passie.nl
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