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Nieuwe huisvesting Botter 14-01
Inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker op hun levenspad,
heeft een eigen plek gevonden waar lotgenoten en hun naasten elkaar kunnen

ontmoeten.
Het huurcontract is getekend en maandag 18 mei hebben wij de sleutels in ontvangst
mogen nemen van ons nieuwe onderkomen aan de
Botter 14-01. Gelegen achter het provinciehuis. Wij zijn hier erg blij mee en zeker voor
onze bezoekers dat wij een centrale plek in Lelystad hebben gevonden.
Tot nu toe heeft het Inloophuis dankbaar gebruik mogen maken van Ut Bijhuis van Rob
en Joke Korff aan de Hazeleger. Op deze manier kon het Inloophuis snel een start maken
in oktober 2013. Naar mate er meer bekendheid kwam voor het Inloophuis, en nam de
behoefte aan een eigen plek met verschillende ruimtes toe.
Allicht moet er nog heel wat gedaan worden. Het moet opgeknapt worden en de
inrichting moet gedaan worden. Alles hebben we nog nodig van keuken, tot stoelen,
bureaus, verlichting etc.. Het streven is om 1 september 2015 over te gaan naar de
Botter.
Op onze website zal een blog komen om de voortgang te volgen.
Uiteraard blijft u tot de verhuizing van harte welkom op de Hazeleger 8.
Activiteiten voor bezoekers
We hebben een mooi aanbod aan activiteiten voor onze bezoekers. Zo is er twee keer in
de maand op vrijdag een creatieve ochtend.
Om de week kunnen de bezoekers een hand-, arm- en hoofdmassage krijgen wat
ontspannend en pijn verlichtend is voor mensen die ten gevolge van borstkanker
huidoedeem hebben gekregen.
Verder wordt er op de 1e en 3e donderdag samen gezongen. Het Passiekoor is in
april gestart onder leiding van een dirigente. Zingen geeft "ruimte" en het is een manier
om je hart te luchten, plezier te hebben en inspiratie te krijgen. Bovendien kan het
deelnemers naast troost, steun en kracht ook saamhorigheid bieden. Niets uit hoeven te
leggen en je verbonden voelen met elkaar.
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28 mei is de aftrap geweest van de groep jongeren/volwassenen (18-35 jaar) in
samenwerking met SpiritOn.
Verder starten we binnenkort een partnergroep, en we zijn een wandel activiteit aan
het organiseren.
De kindergroep is 1x per maand op woensdag. Er zijn thema tassen gesponsord door
één van onze sponsoren (bv “ziekenhuistas”, “dit ben ik tas”)

Ook hebben we al diverse thema avonden gehouden, een avond over prostaatkanker,
lingerie en borstkanker, en onlangs een avond over seksualiteit, gegeven door
seksuoloog dr Gianotten. De avonden worden goed bezocht en worden door onze
bezoekers zeer gewaardeerd.
Bij alle activiteiten wordt gekeken naar de behoefte van onze bezoekers en is het
uitgangspunt, in een veilige en prettige sfeer, te mogen zijn wie je bent.
Dit alles kan in het Inloophuis Passie voor mensen met kanker op hun levenspad, waar
ruimte is voor een lach en een traan.
Aantal bezoeken
Er zijn vanaf de opening op 1 oktober 2013 tot 1 juli 2014 220 bezoeken geweest.
Vanaf 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 410 bezoeken.
In 1 jaar tijd dus bijna een verdubbeling van het aantal bezoeken.
Financiën en sponsorbeleid
We zijn een stichting en dus afhankelijk van giften. U als sponsor steunt ons daar
enorm bij, waarvoor onze hartelijke dank. Ook hebben we dit jaar een éénmalige
subsidie van de gemeente gekregen die we mogen inzetten voor de exploitatie van het
Inloophuis. Verder zijn wij als Inloophuis Passie met onze vrijwilligers actief om
naamsbekendheid te krijgen via bv welzijnsdagen, ontmoetingsdag Atol Plaza, flyers en
folders verspreiding bij onder andere zorginstellingen en begin dit jaar door het uitgeven
van een eigen Passiekrant, verspreid onder 28.000 huishoudens in Lelystad. Deze
krant kon tot stand komen door advertenties van onze sponsoren.
En ook dit jaar gaan we, met stichting Grootverzettegenkanker, met het team van
Inloophuis Passie, 16 personen, begin september de Mont Ventoux 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. Op de volgende website kunt u volgen hoeveel geld zij met elkaar aan
sponsorgeld inzamelen. www.grootverzettegenkanker.nl  (onder het kopje teams)
Benefietavond
Op 3 oktober 2015 wordt er door Timeless en Bataviakoor Lelystad een benefiet
avond georganiseerd en de opbrengst van deze avond is voor Inloophuis Passie. Het
Bataviakoor en koor Timeless zullen optreden, er is een verloting, een veiling enz. Ons
eigen Passiekoor zal deze avond openen met 2 muzieknummers gezongen door onze
bezoekers en enkele vrijwilligers. Graag ontmoeten wij u op deze avond die gehouden
wordt in buurthuis de Brink aan de Griend 33-07, aanvang 19.30 uur.
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Degenen die ons een warm hart toe dragen en iets wil sponsoren of doneren kunnen
mailen naar info@inloophuis-passie.nl of telnr. 06-17228848. Als dank daarvoor zal
bekendmaking gedaan worden op de website en de social media.
Dankwoord
Alle sponsoren die ons tot nu toe gesteund hebben willen we hartelijk bedanken voor hun
bijdrage. “Omdat samen doen kracht heeft en geeft.”
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