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Inloophuis Passie
Voor u ligt het overzicht van het reilen en
zeilen van Inloophuis Passie over het jaar
2016.
Een jaar met mooie gebeurtenissen en
activiteiten voor onze bezoekers en vrijwilligers
maar ook met het verdrietige nieuws dat onze
voorzitter en medeoprichter van Inloophuis
Passie, Joke Korff-de Jong, plotseling en na
een kort ziekbed is overleden.
Joke heeft voor ons als bestuurder, voor
vrijwilligers en voor bezoekers veel betekend.
Met elkaar en mede door Joke haar
inspirerende en vooruitziende blik is er iets
moois neergezet in Lelystad, voor mensen met
kanker op hun levenspad, en wij koesteren
een blijvende en mooie herinnering aan haar.
Binnen het bestuur is Jeannette de Jager
aangesteld als voorzitter a.i.
Dit jaar is weer de beklimming van de Mont
Ventoux georganiseerd, door Groot verzet
tegen kanker. Deze was voor ons, vanwege
het verlies van Joke, wel heel bijzonder.
Een grote groep fietsers en wandelaars, zijn

voor Inloophuis Passie de berg opgegaan en
hebben met elkaar, maar ook ieder voor zich,
de berg getrotseerd en allen zijn een mooie en
vaak persoonlijke ervaring rijker geworden.
Ook zijn er dit jaar 4 vrijwilligers van Inloophuis
Passie meegegaan en zij hebben de
wandelaars en fietsers onderweg
aangemoedigd en van eten en drinken
voorzien. Kortom het was voor iedereen weer
een mooie ervaring op de kale berg.

de Inloophuis Passie Mt Ventoux vrijwilligers
Financiën
Van de Mont Ventoux actie hebben wij weer
een mooi bedrag aan sponsorgeld ontvangen.
Van de inkomsten van deze actie is 60% voor
het KWF en 40% voor alle genomineerde
goede doelen.
Daarnaast zijn wij blij met alle giften die we
ontvingen van diverse particulieren en onze
sponsoren (zie voor sponsoren onze
website).
Meer bezoekers
Ook in 2016 hebben veel bezoekers Inloophuis
Passie bezocht aan de Botter 14-01, een
mooie centrale plek in Lelystad, gelegen
achter het provinciehuis. Het aantal bezoeken
in 2016 is met 100 gestegen ten opzichte van
2015.
De bezoekers konden naast de ‘gewone’
inloopochtenden, voor een kopje koffie of thee
en een luisterend oor, ook terecht bij diverse
activiteiten.
Dit jaar hebben we weer enkele nieuwe
activiteiten ontwikkeld waaronder de
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maandelijkse workshop schrijven heelt’, een
aantal yogalessen en de verhalencirkel.

de verhalencirkel
Verder is de hand- en hoofd massage
uitgebreid met een vlindermassage en wordt
er een keer per maand een kookworkshop
georganiseerd door twee enthousiaste
kookliefhebbers. Als afsluiting eten de
deelnemende bezoekers en de koks met
elkaar de zelfbereide maaltijd aan een gezellig
gedekte tafel.
De creatieve activiteiten, verzorgt door
verschillende activiteitenbegeleiders, hebben
een grote aftrek.
Helaas is de activiteit samen zingen na
terugloop van het aantal bezoekers voorlopig
gestopt.
Eens per maand is er een gespreksavond voor
partners van mensen met kanker. Een
voormalig huisarts begeleidt deze avond die
door de deelnemers als zeer waardevol wordt
ervaren. Begin november is er gestart met een
rouw- en verlies groep onder leiding van een
rouw- en verlies therapeute. Daarnaast zijn er
verschillende interessante thema avonden
georganiseerd met verschillende gastsprekers,
o.a. oncoloog Dr. Bollen, een boekbespreking
van Sheila de Vries over haar boek ‘kankervrij’,
een thema avond over voeding, bewegen en
nog andere boeiende onderwerpen.
In 2016 is er ook een jongvolwassenen groep
gestart waarvoor we o.a. in gesprek zijn met
het ROC.
Via de Lelystadse Uitdaging, een initiatief
van Lelystadse bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties, heeft het
Inloophuis via de Hanzeborg hun duofiets
aangeboden gekregen om die gezamenlijk te
gebruiken. We willen bezoekers hiermee de
mogelijkheid bieden om met een

gastvrouw/heer een rondje te fietsen en te
komen tot een goed gesprek.
Gezocht: nieuwe gastvrouwen/-heren.
Bij de beursvloer Lelystad, ook een ander
initiatief van het bedrijfsleven, hebben we o.a.
een BHV cursus voor onze vrijwilligers
aangeboden gekregen en een AED apparaat.
Verder hebben we een folderrek verkregen en
via Topfit komt er vanaf januari 2017 een body
en mind activiteit voor onze bezoekers.
De tuin

Het afgelopen jaar hebben we samen met
onze bezoekers kunnen genieten van de
heerlijke zitplekken in de mooie zonnige tuin.
Grotere naamsbekendheid
Steeds meer mensen weten Inloophuis Passie
te vinden. Onze folder ligt bij alle huisartsen,
apotheken, het ziekenhuis en andere
zorginstellingen. Ook is er dit jaar een mooi
informatief filmpje over Inloophuis Passie
gemaakt dat regelmatig op Omroep
Flevoland, en op onze website te zien is.
Dank en uitnodiging 29 december en 5
januari
Tot slot willen wij iedereen die Inloophuis
Passie een warm hart toedraagt, financieel, als
vrijwilliger, als activiteitenbegeleider of op
welke andere manier dan ook, van harte
bedanken voor ieders warme inzet.
Donderdagmiddag 29 december 13.30-16.00
uur bent u van harte uitgenodigd om onder
het genot van een kopje koffie of thee en

heerlijke
oliebollen het jaar met elkaar uit te luiden.
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In 2017 hopen we u allen weer te ontmoeten
op onze nieuwjaarsreceptie op donderdag 5
januari tussen 13.30-18.00 uur, waarbij u dan
gelijk de mooie expositie van Karin Huitema
kunt bewonderen.
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