
geleiden of gastheer of gastvrouw - 
door wie iedere gast wordt ontvangen 
- zouden willen zijn. 

Ervaring is niet vereist, maar het vrij-
willigerswerk is niet vrijblijvend. 
“Mensen krijgen een training en er 
worden contracten opgesteld over 
wanneer en hoe vaak zijn aanwezig 
zijn”, aldus Sanne. 

Daarnaast zijn sponsorgelden altijd 
welkom, zegt Renske, evenals mensen 
die goede ideeën hebben voor acties 
voor De Blauwe Anemoon. “Zodat dit 
inloophuis ook in de toekomst kan 
blijven bestaan.”

Tom Oostra

q  www.deblauweanemoon.nl

regio • Inloophuis De Blauwe Ane-
moon is een huis waar iedereen wel in 
zou willen wonen. Het pand naast het 
Gorcums Reisburo aan de Willem de 
Vries Robbéweg in Gorinchem be-
schikt beneden over een ruime woon-
kamer, keuken, een ruimte die inge-
richt is als kantoortje en een achter-
tuin. Op de tweede verdieping is een 
massagekamer met daarnaast een ka-
mer voor creatieve activiteiten en een 
stiltekamer. De zolder kan gemakke-
lijk ingericht worden als een kleine 
bioscoop en wordt ook gebruikt als 
yogazaal. 

“Mooi hè?”, glundert Renske Gill, ini-
tiatiefneemster van De Blauwe Ane-
moon. De huiselijke, gezellige sfeer 
valt meteen op, evenals de bescheiden 
aandacht voor de ziekte kanker zelf. In 
het inloophuis staat lotgenotencon-
tact centraal, benadrukt Frank Duijn-
houwer, voorzitter van De Blauwe Ane-
moon. “Natuurlijk wordt er met elkaar 
over kanker gesproken, maar het gaat 
er ook om dat mensen hier even hun 
zinnen kunnen verzetten.”

anoniem
Ongeveer een jaar geleden begon 
Renske met haar lobby voor een ont-
moetingsplaats voor mensen met kan-
ker en hun naasten. Zestien maanden 
later is haar wens uitgekomen. “Na 
een presentatie bij de Unitas Business 
Club ontvingen wij van een van de le-
den het bericht dat dit mooie pand 
leeg stond”, vertelt Renske. “Er gingen 
vervolgens zoveel deuren voor ons 
open. Van alle kanten, zowel lokaal als 
regionaal, kwam er hulp.”

In zo’n twee maanden tijd heeft het 
inloophuis al op zo’n 100 bezoeken 
mogen rekenen. “Als mensen eenmaal 
de drempel over zijn, dan blijven ze 
hier komen, ook voor andere activitei-
ten”, zegt Sanne Gall, die zich als P&O-
commissielid bezig houdt met vrijwil-
ligers. Het huis is wekelijks gedurende 

vier dagdelen open, plus één zondag 
in de maand. 

Voor de maanden november, decem-
ber en januari is er een uitgebreid acti-
viteitenprogramma opgesteld: bij-
voorbeeld kerstversieringen maken, 
een oudjaarsviering en een winterse 
wandeling met na afloop koek en zo-
pie. ‘Ontspanningsmomenten’, zoals 
Sanne ze noemt. 

Aan de andere kant zijn er activiteiten, 
die meer in relatie met kanker staan, 
zoals het verbeteren van de conditie 
op muziek en de dvd ‘Na de Pauze’ van 
Herman Finkers. De cabaretier vertelt 
daarin zijn leukemie-verhaal. “Samen 
herkennen”, legt Sanne uit. Maar tege-
lijkertijd zijn er ook de grappen van 
Finkers. “Er wordt hier ook heel veel 

gelachen, hoor. Dit inloophuis is er 
vooral voor de ontspanning in een 
prettige sfeer”, zegt Renske. 

Mooie momenten zijn er al geweest, 
vertelt ze. “Als een gast na een wande-
ling moe op de bank ligt en een ander 
haar een zelfgemaakt schilderij laat 
zien. Of een gast die er na een emotio-
neel moment in de stiltekamer weer 
helemaal tegen kan.”

behoefte
Hoe het activiteitenaanbod er over een 
tijdje uit gaat zien is nog niet bekend. 
Sanne: “Dat is mede afhankelijk van 
de behoefte van de gasten. We wilden 
in beginsel niet teveel de diepte in, 
dus alles ligt nog open.” Wel kan De 
Blauwe Anemoon nog mensen gebrui-
ken die activiteiten zouden willen be-

Sfeervol pand in Gorinchem is sinds een maand officieel open

‘Er wordt hier ook heel veel gelachen’
Mensen met kanker en hun naasten kunnen sinds vorige maand officieel 
terecht in Inloophuis De Blauwe Anemoon. Lotgenotencontact staat centraal.

Inloophuis

• Sanne Gall en Frank Duijnhouwer (r.) samen met gastvrouw Karin van de Ven in de woonkamer. foto: toM ooStrA


