
Vol trots op open dag van inloophuis voor kankerpatiënten
JAN-DIRK VERHEY
GORINCHEM • Met een glimlach
van oor tot oor leidt Renske Gill za-
terdag de gasten door de prachtige
woning. Begrijpelijk, want liet afge-
lopen jaar heeft de Gorcumse (52)
keihard gebuffeld om het onderko-
men van Stichting Inloophuis dè
Blauwe Anemoon te realiseren. "Dat
het gelukt is, geeft me veel voldoe- .
ning:' zegt Gill tussen het in ont-
vangst nemen van alle cadeau's en
loftuitingen door.
Het is zaterdag aan het begin Van

de middag een komen en gaan in de
hoekwoning aan de De Vries Robbé-
weg, pal naast het Gorcums Reis-
buro. De ballonnen bij de· voordeur
v~rklappen dat er een feestje te vie-
ren is. Overigens staat de échte ope-
ning van het inloophuis voor kan-
kerpatiënten en hun naasten pas ge-
pland op 11november, laat initiatief- .
neemster Gill weten.
Gill besloot, nu een dik jaar gele-

den, dat het tijd werd voor een in-

Zo'n 125 belangstellenden namen zaterdag een kijkje in het inloop-
huis voor kankerpatiënten en hun naasten. FOTO HANS ROEST

loophuis in de ArkeIstad. Kankerpa-
tiënten kunnen er terecht om in een
moeilijke fase tot rust te komen,
hun hart te luchten bij één v,an de

(voorlopig) vijftien vrijWilligers, of
boeken te lezen met bijvoorbeeld er-
varingsverhalen ~of voedingstips.
Ook worden er geregeld activiteiten

gehouden, zoals yoga of een cursus
digitale fotografie.
Elke karnet in het huis is anders,

zowel het interieur als de kleuren.
In de ontspanningsruimte hebben
kankerpatiënten de mogelijkheid
om te worden gemasseerd door vrij-
willigster Klara van Zuijdam. ,,Alle
gastvrouwen, en één heer, doen dit
voor niets:' vt::rtelt Gill.

HERKENNING
Een kleine anderhalf jaar geleden,
na een bezoek aan een inloophuis in
Woerden, besloot de kankerpatiënte .
dat het tijd werd iets dergelijks in
haar woonplaats te realiseren. De
steun van de lokale bevolking en
middenstand noemt ze 'hartverwar-
mend'. Een inloophuis is volgens
Gill, die lijdt aan een ongeneeslijke
vorm van leverkanker die wordt af-
geremd met chemopillen, vooral be-
doeld om lotgenoten met elkaar in
contact te brengen. Gill: "Hier vin-
den ze herkenning."


