
! ! !

Een ontmoetingsplaats voor iedereen die te maken heeft met kanker, voor inwoners van Gorinchem en de regio.

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Beste Vrienden, Sponsoren en iedereen die interesse heeft,

De Blauwe Anemoon bestaat inmiddels ruim twee jaar. Een periode waarin heel veel is gebeurd.
Wanneer we kijken naar onze doelstelling: het bieden van een ontmoetingsplaats voor mensen 
met kanker en hun naasten, kunnen we concluderen dat steeds meer gasten de weg naar ons 
Inloophuis vinden, op een wijze waarbij iedereen zijn of haar wensen voor ontspanning en rust in 
vervulling ziet gaan. 
Dat betekent dat de doelstelling van De Blauwe Anemoon aan kracht wint en dat zij haar plaats in 
onze regio verdient. Ons jaarplan 2014 heeft een aantal scherpe doelstellingen opgenomen om 
onze gasten nog beter tegemoet te kunnen komen.
Inmiddels hebben we sinds medio 2013 ook een gekwalificeerd Bestuur samengesteld dat op 
vrijwel alle terreinen van ons werkveld kennis en ervaring heeft.
          
Onze website wordt continue geactualiseerd en aangepast en zal vanaf januari 2014 iedereen 
inzage geven over ons jaarplan, de verbreding van onze activiteiten en de financiële cijfers. Onze 
ambitie is volledige transparantie.
Nu we hebben kunnen concluderen dat De Blauwe Anemoon haar plaats inmiddels heeft verdient 
zullen we streven naar zekerheid van dit bestaansrecht.

Dit bestaansrecht en die zekerheid kunnen alleen worden verwezenlijkt als de benodigde middelen 
voor handen zijn. Continuïteit is ook waarborging van de geboden kwaliteit, hetgeen we natuurlijk 
voor 100% nastreven.
Het zou prachtig zijn als De Blauwe Anemoon aan het einde van het jaar haar balans kan 
opmaken met de wetenschap dat ook komend jaar onze continuïteit verder verzekerd is.
Uw bijdrage zou als een zeer aangenaam Kerstgeschenk worden aanvaard.
Help ons anderen te blijven helpen en uw gift, hoe klein ook, is zeer welkom.

Namens het Bestuur van De Blauwe Anemoon wens ik u prettige Kerstdagen met uw familie en 
vrienden en een voorspoedig en mooi Nieuwjaar.

Adrie van Huuksloot
Voorzitter
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Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, laat ons dat even weten via info@deblauweanemoon.nl

mailto:Info@deblauweanemoon.nl
mailto:Info@deblauweanemoon.nl
http://www.deblauweanemoon.nl
http://www.deblauweanemoon.nl
mailto:info@deblauweanemoon.nl
mailto:info@deblauweanemoon.nl

