
Nieuwsbrief maart 2018 
 

 
 

Koud! 

Het wordt zo ongelofelijk koud aankomende week. Maar niet in ons inloophuis. 
Het programma voor de aankomende maanden is overvol.  
Lees onze nieuwsbrief en je krijgt het vanzelf warm.  
En terwijl je het warm krijgt bij ons: denk eens na of je misschien een leuke 
gastvrouw of gastheer voor ons weet! 
 

 
 
 
 
 



Wereldkankerdag 
 
Het was een prachtige tocht: de Fakkeltocht op 4 februari ter gelegenheid van 
Wereldkankerdag. Het is heel bijzonder hoe we allemaal bij elkaar komen en 
hoe alle neuzen dezelfde kant op staan voor kanker over de hele wereld. Het is 
natuurlijk ook nodig om steeds weer de aandacht te vestigen op deze ziekte. 
De dag was dubbel bijzonder omdat Inloophuis Esperanza drie jaar bestond. En 
we gaan gewoon door. 

 
 

 

Gemeente Haarlemmermeer 
 
Helaas is de gemeente, waar wij verblijven, niet zo een enorme fan. Zij richten 
zich meer op het inloophuis in Nieuw Vennep: het Adamas huis. Dat is erg 
jammer, wij hebben in de loop der jaren al veel weten te bereiken. Niet alleen 
Badhoevedorp en Zwanenburg hebben profijt van ons inloophuis, ook in 
Amsterdam worden wij steeds bekender. Maar de gemeente Haarlemmermeer 
is eenkennig en geeft de prestatiesubsidie niet aan ons. Wij blijven proberen en 
ons best doen. 
 

                                              
 



 
Samenloop voor Hoop 2018, 26 en 27 mei 2018 Businesspark Lijnden 

 
De Samenloop komt steeds dichterbij en wij kunnen nog steeds teams 
gebruiken om mee te lopen. De Samenloop is er om de aandacht te vestigen op 
kanker en de gevolgen, maar ook om de Survivors en de familieleden een 
opsteker te geven en hen te eren omdat zij er nog zijn! De opbrengst van de 
Samenloop wordt o.a. gebruikt voor het inloophuis, maar ook om weer verder 
onderzoek te kunnen doen naar deze ziekte, die nog steeds niet helemaal 
verslagen is. Dus: ga aan de slag, haal de kaarsenzakken voor de Survivors en 
verzamel vrienden en familie en kom naar Esperanza en geef je daar op als 
nieuw team. Je zult er geen spijt van hebben! 

Formeer jouw team nu! 

 
 
 

Kaarsenzakken versieren 
 
Ook dit jaar kun je bij Esperanza kaarsenzakken decoreren en personaliseren. 
Op die avond hebben we vrijwilligers nodig die daarbij helpen.  



Je kunt je ook opgeven als VIP voor de Survivorsdag. Heb jij kanker overleefd en 
ben je trots en natuurlijk blij en mogen anderen dat weten? Geef je dan op 
voor onze Survivorsdag en je krijgt de dag van je leven in onze tent waar je van 
top tot teen wordt verwend. Je wordt dan uitgenodigd voor de 
Kaarsenceremonie en op 21 april voor onze Verwendag! 
 
Op onze website kun je er alles over lezen en als je vragen hebt, loop dan 
binnen bij Esperanza. 
www.samenloopvoorhoop.nl/badhoevedorp 
 
Op 13 maart van 13.30 uur tot 15.45 uur en 21 maart van 19.30 uur tot 21.30 
uur is iedereen welkom om een kaarsenzak te versieren. Kosten €6,- 
 
                            

Dank je wel Jos! 
 

 
De tuin van het inloophuis is volledig gefatsoeneerd en weer mooi en leefbaar 
gemaakt. We zijn er erg blij mee! Dankzij Jos van der Voort, die zijn uiterste 
best heeft gedaan, mag de lente komen en drinken we een kop koffie in het 
zonnetje in de tuin. 

 
 

 

JAZZ and WINE, een voorstelling voor Levensgenieters 
 
In april hebben we een bijzonder evenement: Jazz and Wine van Joyce Stevens. 
Heerlijke wijn onder het genot van prachtige jazz van Joyce en haar musici. 
Over elke wijn weet Joyce iets bijzonders te vertellen en natuurlijk hoort er bij 
elke wijn een prachtig nummer. Proeven is dan ook een must!  
Kom 14 april om 20.00 uur naar het Dorpshuis in Badhoevedorp om deze 
geweldige zangeres te bewonderen en te beluisteren.  
 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/badhoevedorp


Dit evenement is mede mogelijk door (financiële) bijdragen van sponsoren. 
Esperanza is daar zeer erkentelijk voor. 
Het gebruik van de grote zaal in het Dorpshuis is mogelijk dankzij een donatie 
van Stichting Maatvast. 
(Meer informatie: www.stichtingmaatvast.nl) 
Dennis Delicious levert geheel belangeloos de tapas en de wijn 
(Meer informatie: www.dennisdelicious.nl) 
 
Kaarten zijn te verkrijgen via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-esperanza-
charity-event… 
  
Dresscode: cocktail 
 

         
 
 

Wij hebben jouw hulp nodig! 
 
Wij zoeken per direct een wonder op de computer: iemand die de website gaat 
bijhouden en de nieuwsbrief op de mooist mogelijke manier op de website kan 
plaatsen. Weet jij iemand? Een student die dat vrijwillig wil doen, of misschien 
iemand die werkzaam is in deze materie. Wil jij eens rondvragen?  
                                 

                                      

http://www.stichtingmaatvast.nl/
http://www.dennisdelicious.nl/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-esperanza-charity-event-joyce-stevens-jazz-and-wine-41669261884
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-esperanza-charity-event-joyce-stevens-jazz-and-wine-41669261884


Oproep 
 
Wij willen graag weer de Lotgenotengroep opstarten. Dus meld je aan bij het 
inloophuis als je graag jouw ervaringen kwijt wilt om jezelf maar ook een ander 
te helpen! 
 

Wij zoeken een coördinator 
 
Iemand die het leuk vindt om roosters te maken voor de gastvrouwen en 
gastheren. Iemand die goed om kan gaan met Excel, die activiteiten in ons huis 
organiseert, de informatieavonden regelt en vrijwilligers zoekt en aanneemt. Er 
bestaat een kleine bijdrage voor deze functie, je wordt niet gekort op een 
eventuele uitkering. Kort gezegd: een bikkel die ons inloophuis aan allerlei 
kanten kan ondersteunen. 
 
 

                                              
 Weet je dat wij een mooie nieuwe website hebben? 

 Weet je dat wij ondersteuning voor ons team zoeken? 

 Weet je dat wij een coördinator voor de gastvrouwen en gastheren 
zoeken. Heb je interesse, of ken je iemand: meld je dan aan!  

 Weet je dat wij volgende keer een gesprek gaan hebben met een 
belangrijke man voor ons inloophuis? 

 Weet je dat wij altijd Vrienden voor ons Inloophuis zoeken? 

 Weet je dat wij gaan haken? Op 7 en 11 maart? Lees meer daarover op 
de website! 

 Weet je dat wij een prachtige bank met een enorme korting van 
Tuincentrum Osdorp hebben gekregen voor in onze tuin?  

 
Onze agenda kun je natuurlijk weer op de site vinden! 
 


