
 

 

 
Inloophuis De Blauwe Anemoon is een ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn of worden 

met kanker en hun naasten. Een plaats voor lotgenoten contact, om anderen te ontmoeten die hetzelfde 
meemaken. Het Inloophuis kan rust, troost, bemoediging, inspiratie en informatie bieden. Wij 
organiseren een  scala aan activiteiten gericht op het samen bezig zijn. 
 

         NIEUWSBRIEF EERSTE KWARTAAL 2013                
 

 

 FONDSENWERVING EN DONATIES 
 
Een grote groep vrijwilligers werkt enthousiast bij ons Inloophuis en maakt het de bezoekers naar de zin. 
Achter onze gastvrije uitstraling zit een nuchtere bedrijfsvoering van praktisch organiseren, creatief 
denken en doelmatig beheren. Duidelijk is dat een inloophuis alleen functioneert als er voldoende 

middelen zijn. 
Inloophuis De Blauwe Anemoon krijgt geen structurele subsidie van de overheid. We moeten de 
exploitatiekosten financieren met uw giften, donaties en gelden uit sponsor- en fondsen- 
wervingsactiviteiten. Dit gaat om een aanzienlijk bedrag per jaar. 

 
Waarom zou u het Inloophuis in Gorinchem sponsoren? 

Steeds meer bedrijven kiezen voor de koppeling van zakelijke en maatschappelijke belangen. Door ons te 
sponsoren levert u een inspirerende bijdrage aan de samenleving. Mensen met een levensbedreigende 
ziekte en hun naasten hebben de steun van ons Inloophuis zo hard nodig. 
 
Dit kan op verschillende manieren zoals een eenmalige of periodieke donatie, ondersteuning gedurende 
een aantal jaren, schenken en nalaten, zelf iets ondernemen of ondersteuning in natura. U kunt ons 
kiezen als goed doel als alternatief voor een Kerst-, verjaardags- of jubileumcadeau. 

Mogen we een beroep op u doen? 
 

 VRIJWILLIGERS 
 
Wilt u zelf gastvrouw of gastheer worden? Dat is zeker mogelijk.  
U zorgt als gastvrouw/-heer voor ontvangst van de gasten, geeft hen aandacht, verzorgt samen met 

docenten de activiteiten indien nodig en faciliteert op deze manier lotgenotencontacten. 
Wij bieden onze vrijwilligers een inwerkperiode, een warme en plezierige werkomgeving met veel sociale 
contacten en jaarlijkse bijscholing. 
 
Welke eisen stellen wij aan onze vrijwilligers: 
. affiniteit met de doelgroep 
. respect voor iedereen 

. begrip voor de gasten en een luisterend oor kunnen bieden 

. u bent bereid om jaarlijks deel te nemen aan bijscholingsactiviteiten 

. u bent ook bereid om deel te nemen aan werkoverleg 

. u bent minimaal 1 dagdeel per twee weken beschikbaar, liefst op een vaste dag. 
Bij ons werken is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. 
Meld u aan via onze website onder vacatures, of via het e-mailadres. 

 



 

 

 ACTIVITEITEN 

 

Graag brengen wij u op de hoogte van activiteiten van en door het Inloophuis De Blauwe Anemoon. 
 
Onze bekendheid in de regio neemt toe en dat leiden wij af aan het toenemend aantal gasten dat 
deelneemt aan de diverse activiteiten. En aan het aantal gasten dat even binnenloopt voor een kopje 
koffie of thee en een praatje. 

De meest populaire activiteiten zijn zonder meer de kookworkshops (inmiddels al geweest: Grieks, 
Italiaans en Balinees koken), die altijd binnen korte tijd helemaal vol geboekt zijn. Een groot succes 
waarmee we in het tweede kwartaal zeker terugkomen. 
Daarnaast mag de Fotografie-workshop zich in een grote populariteit verheugen; alle weken veel gasten. 
 
In maart is een valkenieren-middag georganiseerd met echte uilen. Valkenier Arjan heeft mens en dier 

hard laten rennen en vliegen. Een zeer geslaagde middag met een grote opkomst. 
 
We hebben een grote verscheidenheid aan workshops kunnen bieden, waarbij voor vele gasten wel iets 
van hun interesse op creatief gebied bij zit, zoals bloemschikken, paasversieringen maken en taartjes 
haken(!). Kijk op ons activiteitenoverzicht voor de planning voor het tweede kwartaal. 

 
Daarnaast zijn er natuurlijk regelmatige dagen waarop de volgende activiteiten terug komen: 

. yoga 

. voetreflex- therapie 

. ontspanningscoach 

. conditietraining 

. huidverzorging. 
 
 LEZING/INFORMATIEAVOND 

 
In februari hadden wij een zeer druk bezochte informatieavond met als onderwerp Prostaatkanker. Het 
huis zat vol met gasten en, niet verbazingwekkend, ook veel mannen dit keer. Een verpleegkundige van 
het Beatrix Ziekenhuis heeft een uitgebreide toelichting en presentatie gegeven. Een vrijwilliger van de 
Prostaatkanker Stichting heeft verteld wat deze stichting kan betekenen. Er is een film vertoond en 
iedereen heeft een uitgebreide informatiemap mee naar huis genomen. 

 

 ONTSPANNINGSCOACH 
Sinds maart is Sjang Janssen aan de slag als ontspanningscoach/masseur. Hij zal twee 
donderdagmiddagen per maand aanwezig zijn.  
 
  

 ORGANISATIE 

 
Sinds begin 2013 is ons coördinatorenteam compleet en bestaat uit vier medewerkers (Arie de Bruin, 
Maja Casemier, Janny Tielken, Soraya Smeets), met ieder een eigen aandachtsgebied.  
 
Wij vinden het belangrijk dat onze gastvrouwen/-heren goed zijn toegerust voor hun taak en dus hebben 
we in het tweede kwartaal een aantal dagdelen training ingepland in de avonduren. Werken bij ons is wel 

vrijwillig maar niet vrijblijvend; we combineren het nuttige met het aangename, want we leren elkaar 
beter kennen tijdens de training en krijgen tegelijkertijd de nodige kennis aangereikt. 
 
 

 KIKABOUW 
 

 Mogen wij uw aandacht vragen voor het Prinses Máxima Centrum? 
 Kinderen met kanker de beste zorg geven en toponderzoek realiseren, zodat er nog meer 
 kinderen genezen. Dat is waar wij het allemaal voor doen. Nu geneest 75% van de kinderen, en 
 met de bouw van het Prinses Máxima Centrum kan dit 95% worden.  
 Want door de bouw van dit grootste kinderkankercentrum van Europa hoeven  toponderzoekers 
 uit Nederland niet meer op zeven verschillende locaties te werken, maar kunnen ze hun krachten 
 bundelen op één plek. In Utrecht, vlak naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ook gaat het 

 Prinses Máxima Centrum samenwerken met het St. Jude Children’s Research Hospital uit de 
 Verenigde Staten en zal het een enorme aantrekkingskracht hebben op specialisten vanuit de 
 hele wereld.  
  



 

 

 Koop een steentje of start een actie. Draag bij aan de bouw van het Prinses Máxima Centrum. 

 Door een steentje te kopen voor slechts € 5,-. Natuurlijk hoeft u het niet bij één steentje te laten. 
 Sterker nog: hoe meer steentjes u koopt, hoe beter. Als u een  steentje koopt, wordt uw naam 

 geprojecteerd op de Wall of Name in het Prinses Máxima Centrum. Daarnaast speelt u ook mee in 
 een speciale loterij met maar liefst meer dan 25.000 prijzen. 
 
 Wilt u geen steentje kopen en toch een bijdrage leveren? Dat kan. Door een actie te starten 

 waarbij uw opbrengst omgezet wordt in steentjes. De actie die u start, kan van alles zijn. Zoals 
 taarten bakken en verkopen, een tennistoernooi organiseren of de doelpunten van de voetbalclub 
 laten sponsoren. Genoeg mogelijkheden dus om met een actie een steentje bij te dragen. (Zie: 
 Kikabouw.nl). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

        Inloophuis De Blauwe Anemoon 
        W. de Vries Robbéweg 1 
        4206 AK Gorinchem 
        0183-820213 
        info@deblauweanemoon.nl 
 
 

 

 

 

          
      

 

 

       
 

mailto:info@deblauweanemoon.nl

