
Inloophuis De Blauwe Anemoon

‘Het feit dat je lotgenoot bent, bindt’

De Blauwe Anemoon is een inloophuis 
voor mensen met kanker en hun naas-
ten. Mensen uit Gorinchem en de regio 
kunnen hier terecht voor een luisterend 
oor, maar ook voor activiteiten: van Tai 
Chi en bridgen voor beginners, tot crea-
tieve workshops, lezingen en spelletjes-
ochtenden. “Het gebeurt dat mensen 
voor de deur staan en letterlijk de drem-
pel over moeten. De activiteiten maken 
die drempel lager”, vertelt coördinator 
Arie de Bruin, die zich net als alle an-
dere medewerkers vrijwillig inzet voor 
het inloophuis. 

Onder de indruk
Wie echter eenmaal over die drempel 
is, wordt opgenomen in een warme, 
lichte en ontspannen sfeer. “Eerst een 
kop thee drinken hoor!”, zegt Arie. We 
zitten in de gezellige huiskamer aan 
de lange ‘stamtafel’ waaraan, voelbaar, 
al menig gesprek is gevoerd. Maar de 
sombere sfeer die je wellicht zou ver-
wachten, hangt er zéker niet. “Er zijn 
dagen dat het woord kanker niet eens 
wordt uitgesproken”, zegt gastvrouw 
Sanne Gall. “Het feit dat je lotgenoten 
bent, bindt - zonder dat je het hoeft 
uit te spreken.” 
De Blauwe Anemoon vindt zijn oor-
sprong in oktober 2010 in een hoek 
van het Gorcumse restaurant Metro-
pool. “Onze eerste activiteit was een 
wekelijkse ‘walk and talk’; we wilden 
mensen aan het wandelen krijgen”, 
vertelt Tine Wielinga,  docente bij De 
Blauwe Anemoon. “Net als nu zaten 
we aan een lange tafel, met lotgeno-
ten die elkaar goed begrepen; als gast-

vrouw hoefden we eigenlijk niet zoveel 
te doen. Er is vanaf het begin door een 
kleine groep mensen keihard gewerkt 
om bekendheid te geven aan het initi-
atief. Ook kwamen er veel locale acties 
op gang om gelden te verwerven. In 
het voorjaar van 2011 hield initiatief-
neemster Renske Gill een verhaal voor 
de Unitas Business Club.  Ze vertelde 
daar hoe ze vanuit haar eigen ziekte-
proces tot het initiatief van een in-
loophuis gekomen was”, vertelt Tine. 
“De aanwezigen  waren onder de in-
druk van Renskes verhaal en de vol-
gende dag ontvingen wij bericht over 

dit prachtige huis naast het Gorcums 
Reisburo. Ook waren er direct al di-
verse sponsoringen, zoals onder ande-
re voor het meubilair, de stoffering en 
de tuin. Dankzij zo veel spontane hulp 
en de enorme inzet van een grote 
groep vrijwilligers, was het huis in 
september 2011 klaar en zijn we na 
een open dag van start gegaan.” 

De sfeer is belangrijk
“Sindsdien hebben we iedere twee 
maanden een nieuw activiteitenpro-
gramma met voor elk wat wils. Het 
wordt geüpdatet aan de hand van de 
ervaringen en wensen van cliënten”, 
vertelt Arie. De Blauwe Anemoon heeft 
twee soorten sponsoren: in geld of na-
tura. “Bij sponsoren in natura kan je 
denken aan golfpark Almkreek, dat 
een gratis golfclinic organiseert, aan 
Tine, die voetreflexmassage geeft, aan 
de andere docenten die de verschil-
lende activiteiten aanbieden, of de 
hovenier die gratis onze tuin doet”, 

zegt Arie. Om de drempel laag te hou-
den, zijn de activiteiten meestal gra-
tis. Alleen als De Blauwe Anemoon zelf 
kosten moet maken, wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. In de praktijk 
blijken bezoekers vooral getriggerd te 
worden door de activiteiten, de ge-
sprekken volgen later. “We proberen 
niet tijdens het eerste bezoek al te 
achterhalen wat iemands ‘relatie ’ met 
kanker is; dat volgt later vanzelf wel. 
Vanmiddag was er een gast die liet 
merken dat ze mensen verloren had, 
de volgende keer hoor je dan meer”, 
vertelt Arie. “De sfeer is daarbij be-
langrijk”, zegt Sanne. “Mensen moeten 
zich hier goed en veilig voelen. Het 
gebeurt vaak dat bezoekers via via ko-
men, of dat ze iemand anders meene-
men; dat wil toch zeggen dat wij iets 
goed doen.”

Luisterend oor
Naast gasten, gastvrouwen, docenten 
en coördinatoren heeft De Blauwe 
Anemoon een bestuur en commissiele-
den, die speciale activiteiten organi-
seren om nieuwe sponsoren te werven. 
In totaal zetten zo’n 30 vrijwilligers 
zich in voor het huis en zijn gasten. 
“Wij zijn geen professionals, maar vrij-
willigers”, zegt Arie, op de vraag hoe 
zij met de toch schrijnende verhalen 
omgaan. Sanne: “We worden allereerst 
getraind: je krijgt inzicht hoe met de 
doelgroep om te gaan. Vaak doe je dit 
ook vanuit eigen ervaring, omdat je 
het zelf, of van heel dichtbij, hebt 
meegemaakt. Dat is zwaar, omdat het 
soms heel herkenbaar is. Je eigen ziek-
te mag dus niet recent zijn als je hier 
als vrijwilliger aan de slag wilt, omdat 
het niet de bedoeling is dat je je eigen 
verhaal aan de gast gaat vertellen; je 
biedt een luisterend oor. Natuurlijk 
neem ik het wel eens mee naar huis, 
bijvoorbeeld als het een triest verhaal 
was, als er een klik was, of als het een 
goed gesprek was. We hebben wel eens 
een gastvrouw gehad die later als gast 
binnenkwam; dat is voor ons ook een 
schok”, aldus Sanne. “Toch kunnen we 
zeggen dat het hier zo’n 98 procent 
van de tijd vrolijk, ontspannen, leuk 
en relaxt is en misschien maar een 

paar procent narigheid. Die narigheid 
laten de mensen even thuis”, zegt 
Arie. “De activiteiten dragen daar aan 
bij, want mensen zijn met iets leuks 
bezig. Je ziet ze met grauwgrijze ge-
zichten van de behandeling binnenko-
men en twee uur later gaan ze met 
sprankelende ogen naar buiten”, ver-
telt Sanne. Er ontstaan tijdens de acti-
viteiten ook vriendschappen, waarbij 
mensen ook buiten het huis afspreken. 
“Zo is de fotoclub een jaar geleden be-
gonnen; die weten alles al láng, hoor, 
maar gaan gewoon door!”, lacht Arie.
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‘Activiteiten maken de 
drempel lager’

Waarom
‘De Blauwe Anemoon’? 
Toen initiatiefneemster Renske Gill, die 
in 2009 zelf de diagnose kanker kreeg, 
in het ziekenhuis lag, kreeg zij van een 
dierbare vriendin anemonen. Wat haar 
opviel aan de bloem waren de sterke 
kern met daaromheen de fragiele 
blaadjes. Zij vond het symbolisch voor 
haar situatie op dat moment: de kracht 
van mensen in hun kern, waar ze heel 
sterk zijn, maar daaromheen kwets-
baar.  Blauw is het symbool voor waar-
heid, helderheid, waardigheid en be-
trouwbaarheid. In het logo is de 
anemoon te zien in een raamwerk – 
symbool voor het inloophuis – met vier 
kleuren: violet voor wijsheid, kracht, 
genezing, onafhankelijkheid en be-
scherming. Groen brengt balans, nor-
maliseert, verfrist en moedigt emotio-
nele groei aan en roze geeft liefde, 
humor, vriendschap en trouw.

Crearuimte Massageruimte Stiltekamer Tuin Yogaruimte

Arie en Sanne aan de stamtafel In de huiskamer
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W. de Vries Robbéweg 1 • 4206 AK • Gorinchem

OPEN DAG BIJ DE BLAUWE ANEMOON
KOM GERUST KIJKEN IN ONS INLOOPHUIS, U BENT VAN HARTE WELKOM!

‘Wat is een Inloophuis,’ zult u zich misschien afvragen. Even een uitleg. 
Zo’n Inloophuis is er voor mensen met kanker of mensen die kanker heb-
ben gehad en hun familie. En als u weet dat 1 op 3 Nederlanders op de 
een of andere manier met kanker te maken heeft, snapt u direct het be-
lang van zo’n Inloophuis.

Stichting Inloophuis De Blauwe Anemoon is dus opge-
richt voor mensen die met kanker te maken hebben. 
Het Inloophuis staat in Gorinchem, maar heeft naast 
een plaatselijke ook een regionale functie. Mensen uit 
Gorinchem, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Land 
van Heusden en Altena zijn van harte welkom.

OPEN DAG
We willen iedereen die belangstelling heeft uitnodigen 
voor de OPEN DAG van Inloophuis De Blauwe Anemoon. 
Kom eens kijken in ons fraai ingerichte pand. Laat u 
informeren over de functie en de mogelijkheden van het 
Inloophuis. Ervaar de warmte. Zo’n bezoek kan voor u 
een eye-opener zijn. 

Op ZATERDAG 24 SEPTEMBER kunt u van 11.00 uur 
tot 15.00 uur een kijkje komen nemen in De Blauwe 
Anemoon. Adres: W. de Vriesrobbéweg 1 in Gorinchem 
(naast het Gorcums Reisburo). Tot ziens!

EEN EIGEN HUIS
Het pand waarin De Blauwe Anemoon is gevestigd, 

is een huis in de stijl van de jaren dertig. Het is mooi 
ingericht, voorzien van frisse kleuren en sfeervolle 
verlichting. Verder bevat het pand een huiskamer en 
enkele functionele ruimtes. Het Inloophuis is een oase 
voor mensen die rust, troost, bemoediging of inspiratie 
zoeken. En weet u wat zo mooi is? Tal van sponsors 
hebben belangeloos meegewerkt aan de realisering 
van al dat moois. En niet te vergeten de vrijwilligers van 
De Blauwe Anemoon, die zich met hart en ziel hebben 
ingezet.

DE MISSIE VAN DE BLAUWE ANEMOON
Inloophuis De Blauwe Anemoon wil een ontmoetings-
plek realiseren voor iedereen die op welke wijze dan 
ook geconfronteerd wordt met kanker. Daarnaast geeft 
het Inloophuis informatie en steun. Iedereen is welkom: 
patiënt, ex-patiënt, partner, kinderen, vrienden, vrien-
dinnen. Kortom, iedereen die betrokken is.

ACTIVITEITEN
Vanaf dinsdag 27 september start De Blauwe Anemoon 
met haar activiteitenprogramma. Er zijn inloopmomen-

je begrepen wordt in wat jou 
bezighoudt in het hele proces. 
Mijn familie en vrienden 
ervaren dat ook zo. Toen ik 
zag wat een Inloophuis hierbij 
kan betekenen, wilde ik in Go-
rinchem een gezellig, warm en 
veilig Inloophuis creëren, voor 
alle mensen die in hun leven 
met kanker te maken hebben.  

Dankzij de hulp van velen staat het huis er nu en ik hoor 
nu al terug dat iedereen het fi jn vindt om er te zijn.  Het 
is bijzonder dat we gezamenlijk De Blauwe Anemoon in 
zo’n korte tijd tot bloei hebben gebracht. We kijken er 
naar uit om de eerste gasten te mogen verwelkomen en 
hun tal van activiteiten aan te kunnen bieden!’

NIEUWSGIERIG?
Wilt u nog meer weten over Inloophuis De Blauwe Ane-
moon? Kijkt u ook eens op onze informatieve website. 
Daar zijn we best trots op!  www.deblauweanemoon.nl 

SEPTEMBER:
27 dinsdag  10.00-11.30 uur 3D kaarten maken o.l.v. Angela Sanders
28 woensdag 19.00–21.00 uur Schilderen, creatie van innerlijke beleving o.l.v. Anja Foppen
29 donderdag 14.00-15.00 uur Walk & Talk, de 1e wandeling vanuit het Inloophuis o.l.v. Anton den Uyl
 15.00-16.00 uur Op de Thee
30 vrijdag  10.00-12.00 uur Cursus Digitale fotografi e les 1 o.l.v. Barend de Haan
OKTOBER:
04 dinsdag  10.00-12.00 uur Mozaïeken van een klein bewaardoosje o.l.v. Cootje van Doorn
05 woensdag 19.00-21.00 uur Praktische info-avond ’Borstkanker, en dan?’ m.m.v. diverse experts
06 donderdag 14.00-15.00 uur Walk & Talk wekelijkse wandeling vanuit het Inloophuis
 15.00-16.00 uur Op de Thee
07 vrijdag 10.30-11.30 uur Yoga o.l.v. Marian van Straten 
11 dinsdag  10.00-12.00 uur  Monoprint: met papier een eenmalige kunstdruk maken o.l.v. Saskia Fluks
12 woensdag  19.00-21.00 uur Informatieve avond over Massage en Kanker door Klara van Zuijdam
13 donderdag 14.00-15.00 uur Walk & Talk wekelijkse wandeling vanuit het Inloophuis

Activiteitenprogramma zie www.deblauweanemoon.nl voor het totale overzicht

Dinsdagochtend :  09.30 uur – 12.30 uur
Woensdagavond :  18.30 uur – 21.30 uur 
  (soms is er vrije inloop, zie agenda)
Donderdagmiddag :  13.30 uur – 16.30 uur
Vrijdagochtend :  09.30 uur – 12.30 uur
Zondagmiddag : 14.00 uur – 16.30 uur (1x per mnd) 

OPENINGSTIJDEN VAN HET INLOOPHUIS:

ten voor contacten met lotgenoten, voor een gesprek 
of voor een bakje koffi e. Daarnaast zorgen docenten, 
therapeuten en trainers voor een gevarieerd aanbod. 
Er zijn altijd geschoolde vrijwilligers aanwezig om de 
activiteiten in goede banen te leiden.

WIE IS RENSKE GILL?
‘In april 2009 kreeg ik de diagnose kanker en ik word 
nog steeds behandeld om de ziekte onder controle te 
houden. Juist daardoor weet ik zo goed dat het belang-
rijk is dat je, wanneer je dat wilt, even kunt delen; dat 

HET IS HARTVERWARMEND DAT JUL-
LIE ONS STEUNEN!:

Altena Nieuws
Anna Muntz Stichting

Bergman Media Group
CZ Zorgverzekeraar
Damen Shipyards Group
De Ruijter Techniek
Expo Trading Holland B.V.

Gemeente Gorinchem
Gemeente Werkendam
Goelst Nederland B.V.
Gorcums Reisburo
Gorcumse Courant

Hamstra V.O.F.
ONMEDIA
Plus Jan Sterk
Rabobank Alblasserwaard
RCOAK

Reijnders Graveer- en Lasertechniek
Rivierenland Fonds
Schildersbedrijf P.M. Hijnen
Skanfonds
SQZI Fondswerving

Tégétèl
Tendens Services B.V.
Unitas Business Club
Van Brugge-Römer Stichting
Van der Vliet Wonen

Van Rosmalen Hoveniersbedrijf
Verstegen Accoutants
Woonwinkel Klop

(vlnr) Sanne, Arie en Tine


