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is van De Blauwe Ane-
oon aan hét begin van

e Gorcumse Lingewijk is
zo goed als af. Voordat

et huis eind deze maand
e deuren opent voor
ensen met kanker en
n naasten, hoeven al-

een de puntjes nog QP de
. te worden gezet.,

MARIANNE DEKKER

T het pand uit de jaren '20 aan de
illem de Vries Robbéweg 1, pal
aast het Goreurns Reisburó, hangt

:lOg een doordringende verilucht.
~laar, in grote lijnen is het klaar.
,Het heeft alleen nog de fmishing
Touchnodig;' vertelt Renske Gill, se-
etaris en initiatiefnemer van
~chting Inloophuis De Blauwe
_-lliemoon. Dat wil zeggen dat het
pand nog half ingericht moet wor-
en. De gordijnen hangen bijvoor-
eeld nog niet, de kussens voor de

:uinstoelen zitten nog in het plastic
en de boeken voor de bibliotheek
liggen nog in grote boodschappen-
:assen in plaats van in.de kast ..
Het huis ademt al wel een warme,

, uiselijke sfeer. De voorkamer, op
e begane grond aan de straatkant,

is ingericht als woonkamer en
;t,'ordt met een 'glas-in-Iood schuif-
etir gescheiden van de achterka-

mer. Daarin staat een grote houten
:afel, met acht stoelen eromheen.
De kleuren 'op de muren zijn fris. In
e woonkamer is een. van de wan-

den bijvoorbeeld blauw geschilderd.
De achterkamer kijkt uit op de tuin.
Ook daar staan al wat tuinstoelen.
"Iedereen die hier komt, zegt: ik

zou hier we! willen wonen," aldus

Renske Gill en Frank Duijnhouwer bekijken het nieuwe bord met logo in de achterkamer. FOTO'S HANS ROEST

Frank Duijnhouwer, voorzitter van
de Stichting Inloophuis De Blauwe
Anemoon. Hij kijkt tevreden rond.
"En ja, ik eigenlijk ook!'
Op de begane grond is verder nog

een ruime keuken, een kantoortje
en een wc. "Die hebben we aange-
past. Het toilet is wat naar achter
gezet en er is een fonteintje bijge-
plaatst. Er komen nog papieren
handdoekjes en speciale zeepdis-
pensers voor de mensen die chemo
gebruiken;' vertelt Eggbert van

. Meer, penningmeester bij de stich-
ting en intensief betrokken bij de

estuurslid Eggbert van Meer (links) overlegt met een sponsor in de
kamer van het inloophuis.

verbouwing van het pand.
Op de eerste verdieping zijn drie

kamers, die heel verschillend zijn in-
gericht. Eentje is de crearuimte, die
is bedoeld voor alle schilder- en
knutselaètiviteiten. Een deur ver-.
derop zit de stiltekamer. "Belangrijk
, is dat er een kamer is waar je jè even
kunt terugtrekken," vfndt Gill. "We
zullen hier nog een paar stoeltjes
neerzetten zodat we bijvoorbeeld
een kringgesprek kunnen houden.
We denken er ook aan om in deze
kamer een gedenkboek neer te leg-
gen waar iedereen iets in kan schrij-
ven. Onlangs is een vrijwilligster
van ons overleden. Daar zullen we
in de toekomst vaker mee te maken
krijgen!'

MASSAGE
De derde kamer is nu ingericht als
een ruimte waar mensen kennis
kunnen maken met kanker en mas-
sage. Gill: "Vaak heb je de neiging
om bijvoorbeeld een oedeemarm,
waar mensen met borstkanker vaak .
mee te maken krijgen, niet aan te
raken. Maar de aanraking is juist
goed voor het verwerkingsproces!'
Het huis heeft ook nog een ruime

zolder die bijvoorbeeld kan worden
gebruikt voor presentaties, yoga en
de cursus digitale fotografie. De ka-
mers in het huis bieden ruimte aan
tal van activiteiten. Voor de eerste
twee maanden is het programma

rond, daarna wordt het aangepa
aan de behoeften van deelnemers
Op zaterdag 24 september hou

De Blauwe Anemoon tussen 11,(
en 15.00 uur open huis. De dinsdi
erna opent het inloophuis. de de
ren, in eerste instantie vier dagdelE
per week. Voor vrijdag 11novemb
staat de officiële, feestelijke openir
gepland.
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