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Ons	 Inloophuis	 is	niet	het	enige	huis	 in	de	Haarlemmermeer,	maar	wel	een	 inloophuis	dat	
nu,	 na	 bijna	 twee	 jaar,	 steeds	 meer	 bezoekers	 trekt.	 Toch	 blijkt	 de	 politiek	 dat	 niet	
voldoende	 te	 vinden	 om	 een	 subsidie	 toe	 te	 kennen.	 Het	 Adema’s	 Inloophuis	 krijgt	 wel	
subsidie	en	een	bedrag	daarvan	zou	ons	natuurlijk	ook	heel	goed	uitkomen.	Want	Esperanza	
draait	 financieel	 puur	 en	 alleen	 op	 evenementen	 en	 sponsoren.	 De	 wethouder,	
verantwoordelijk	 voor	 de	 toekenning	 van	 de	 subsidie,	 heeft	 geen	 idee	 wat	 Esperanza	 in	
korte	 tijd	 is	 gaan	 betekenen	 voor	 Badhoevedorp	 en	 omstreken.	 De	 wethouder	 beseft	
misschien	ook	niet	dat	wanneer	 iemand	ziek	 is	en	een	steuntje	 in	de	 rug	nodig	heeft,	een	
persoon	dat	het	liefst	dichtbij	huis	zoekt	en	niet	in	een	auto	stapt	om	minimaal	35	minuten	
te	 rijden	 om	 je	 hart	 te	 kunnen	 uitstorten.	 Misschien	 is	 het	 een	 idee	 om	 jouw	 positieve	
ervaring	op	papier	te	zetten	en	te	mailen	naar	ons:	info@inloophuisesperanza.nl.	Zodat	wij	
kunnen	laten	zien	dat	Inloophuis	Esperanza	staat	als	een	huis!	

	

	



	

Ook	bij	Esperanza	besteden	wij	natuurlijk	aandacht	aan	de	Wereldkankerdag.	Het	motto	dit	
jaar	 is:	“Wij	kunnen,	 Ik	kan.”	Dat	betekent	dat	ook	 jij	het	verschil	kan	maken	voor	mensen	
met	 kanker.	Wat	 zou	 jij	 kunnen	doen?	Wereldwijd	plaatsen	mensen	van	 zichzelf	 foto’s	op	
Twitter	of	Facebook.	Zij	schrijven	een	tekst	op	hun	hand	die	begint	met:	“Ik	Kan…”	of		“Wij	
Kunnen…”	Dit	 draagt	 uit	wat	 zij	 kunnen	 en	willen	 bijdragen	 aan	bijvoorbeeld	 betere	 zorg,	
onderzoek	 naar	 behandeling,	 preventie	 en	 een	 betere	 kwaliteit	 van	 leven	 bij	 kanker.	Wie	
doet	er	met	ons	mee?	Plaats	dan	 tussen	maandag	30	 januari	 en	 zaterdag	4	 februari	 2017	
jouw	 “handje”	 en	 als	 je	 wilt:	 jouw	 gezicht	 erbij	 om	 de	 boodschap	 duidelijk	 te	 maken	 op	
sociale	 media	 en	 verwijs	 hierbij	 naar	 de	 website:	 www.wereldkankerdag.nl,	 of	 de	
Facebookpagina:	 www.facebook.com/Wereldkankerdag.	 Twitteren	 kan	 ook:	
Wereldkankerdag	Sellingen#WKD2017.	

Maar	er	is	meer:	Esperanza	staat	natuurlijk	altijd	vooraan	als	het	om	kanker	gaat.	Dat	is	de	
reden	dat	wij	als	activiteit	 in	verband	met	Wereldkankerdag	op	4	 februari	2017	van	14.00	
uur	tot	18.00	uur	jou	uitnodigen	om	bij	ons		kunstolifanten	te	komen	schilderen.	Je	kent	ze	
wel:	de	beschilderde	olifanten	die	je	vaak	langs	ziet	komen,	maar	nu	aan	jou	om	er	zelf	een	
kunstwerk	van	te	maken.	Heb	je	geen	schildertalent,	maar	vind	je	het	erg	 leuk	om	creatief	
aan	 de	 slag	 te	 gaan?	 Je	 kunt	 ook	 een	 prachtig	 voorjaarsbloemstuk	 komen	maken.	 Alles	 is	
daarvoor	aanwezig	aan	de	Badhoevelaan	82,	1171	DE	Badhoevedorp.Aan	jou	de	keus!	Voor	
de	olifanten	vragen	wij	een	kleine	bijdrage	van	€	10,-.	

Aanmelden	is	heel	simpel:	stuur	een	mailtje	naar	info@inloophuisseperanza.nl		

	



	

	

Weet	je	hoe	heerlijk	het	is	om	te	zwemmen?	Riet	wel!	Riet	is	mee	geweest	met	onze	groep	
gasten	 die	 bijna	 in	 een	 privé-setting	 kunnen	 zwemmen.	 Het	 zwemmen	 in	 gewone	
zwembaden	 is	voor	 (ex-)kankerpatiënten	bijna	niet	mogelijk.	Vaak	 is	het	water	 te	koud,	of	
ben	 je	 nog	 niet	 zo	 lang	 geleden	 geopereerd	 en	 angstig	 voor	 veel	mensen.	Met	 Esperanza	
zwemmen	betekent	dat	daar	aan	gedacht	 is:	heerlijk	warm	water	en	met	een	kleine	groep	
lotgenoten	je	als	een	vis	in	het	water	voelen.	Dat	doet	elk	mens	gewoon	goed!	We	hebben	
nog	plek,	dus	meld	je	aan	op	het	bekende	mailadres:	info@inloophuisesperanza.nl	

	

	

Dit	 jaar	 is	 het	 weer	 tijd	 voor	 het	 grote	 KWF-evenement	 Samenloop	 voor	 Hoop.	 Ook	
Esperanza	doet	weer	mee.	Bij	ons	zijn	de	VIP’s	 	de	eerste	dag	van	harte	welkom	voor	een	
hapje	en	een	drankje	op	onze	prachtige	locatie.	Maar	je	kunt	je	natuurlijk	ook	inschrijven	om	
mee	te	lopen	bij	de	Openingsronde	met	als	doel	iedereen	te	laten	zien	hoe	belangrijk	geld	is	
voor	onderzoek	naar	kanker.	Wanneer	je	meeloopt	word	je	die	24	uur	heerlijk	verwend		en	
daarnaast	kun	je	meelopen	bij	de	altijd	ontroerende	Kaarsenceremonie.	De	zakken	voor	de	
Kaarsenceremonie	kun	je	kopen	bij	Esperanza	voor	€	5,-	per	zak	en	ook	dit	jaar	hebben	we	
weer	een	dag	om	de	Zakken	 te	versieren.	Kijk	daarvoor	op	onze	agenda	op	de	website	of	
Facebook.	

	



	

Wat	een	prachtige	dag!	Zoveel	belangstelling,	zoveel	mensen	die	ons	 inloophuis	een	warm	
hart	 toedragen.	Op	Facebook	kun	 je	 zien	welk	 cadeau	ons	het	meest	ontroerde	en	kun	 je	
ook	 de	 foto’s	 vinden	 van	 die	 dag.	 Heb	 je	 het	 gemist?	 Loop	 gewoon	 binnen	 en	 kom	 een	
overheerlijk	kopje	koffie	of	thee	drinken.	De	deur	staat	open	en	vragen	is	vrij!	

	

	

	



	

Op	woensdag	25	januari	vond	de	eerste	yogales	weer	plaats.	De	vorm	van	yoga	die	bij	ons	
gegeven	wordt	is	speciaal	voor	(ex)	kankerpatiënten.	Om	deze	yoga	te	doen	hoef	je	echt	niet	
lenig	te	zijn,	iedereen	kan	en	mag	meedoen.	Yoga	is	voor	elk	mens	een	prachtige	manier	om	
rust	te	vinden.	Yoga	leert	ons	om	lichaam	en	geest	en	om	geest	en	bewustzijn	met	elkaar	in	
balans	 te	 brengen.	 De	 oefeningen	 (Asana's)	 geven	 kracht	 en	 energie	 en	 zorgen	 voor	 een	
algeheel	prettig	gevoel	van	ontspanning.	Juist	tijdens	of	na	de	heftige	behandelingen	is	yoga	
een	goede	manier	om	rust	en	ontspanning	toe	te	laten.		

Op	woensdagmiddag,	op	de	even	weken,	van	14.00	uur	tot	15.00	uur	kun	je	kennis	maken	
met	een	aangepaste	vorm	van	yoga	op	de	eerste	etage	van	ons	inloophuis..	Tijdens	een	les	
van	 een	 uur	 leer	 je	 heel	 rustig	wat	 yoga	 inhoudt,	 je	 krijgt	 ademhalingsoefeningen	 en	 alle	
oefeningen	zijn	simpel	en	voor	 iedereen	mogelijk.	Zo	kun	 je	zelf	bepalen	of	yoga	 iets	voor	
jou	 is.	Onze	yogadocente	Margo	van	den	Bosch	wil	graag	al	haar	wetenschap	over	yoga	 in	
het	algemeen	en	yoga	bij	kanker	met	jou	delen.	De	kosten	zijn	€	5,-	per	les.	

	



	

Op	4	 februari,	 ja:	Wereldkankerdag,	 kun	 je	naar	 Esperanza	 komen	en	daar	het	Bankje	
van	Riet	beschilderen.	Zoals	we	al	eerder	hebben	verteld,	op	het	Bankje	van	Riet	kun	je	
aan	Riet	anekdotes	en	vooral	positieve	verhalen	kwijt	over	bijvoorbeeld	je	behandeling,	
over	gekke	en	grappige	situaties	tijdens	je	ziekte	en	nog	veel	meer,	met	als	doel	ook	iets	
positiefs	te	laten	zien	van	de	ziekte.	Want	het	is	niet	alleen	maar	verdriet	of	kommer	en	
kwel.	Riet	gaat	de	verhalen	bundelen	en	uitgeven	en	zo	ontstaat	er	een	mooi	positieve	
verhalenbundel	over	kanker.	

	

	

	
	

Weet	je	dat	je	bij	zorgverzekeraar	CZ		een	vergoeding	kunt	krijgen	voor	Inloophuizen?		

Weet	je	dat	je	bij	ons	ook	boeken	kunt	lenen?	

Weet	je	dat	wij	toch	nog	altijd	op	zoek	zijn	naar	vrijwilligers?	

Weet	je	dat	er	nooit	genoeg	vrijwilligers	zijn?	

Weet	 je	dat	 vanaf	 februari	 beeldhouwen	gaat	 verhuizen	naar	de	woensdag	op	de	oneven	
weken	van	13.00	uur	tot	15.45	uur?	

Weet	je	dat	dat	ook	geldt	voor	onze	schilderlessen?	

	


