MEI !
Het is mei! Heb jij de vogeltjes al zien nestelen? In de tuin bij Esperanza zitten
ze natuurlijk ook. Wij hebben sinds kort een prachtige loungebank en die wordt
optimaal gebruikt met dat prachtige weer. Dus kom langs voor een kop koffie,
een heerlijk koekje en kijk ook eens of het iets voor jou is om vrijwilliger te
worden bij ons inloophuis.

Over ons team
Een inloophuis als Esperanza heeft een goede organisatie nodig; denk alleen al
aan de gastvrouwen en gastheren. Maar ook de penningmeester en de
secretaris. En we hebben een nieuwe secretaris: Rene Pik, welkom! Daarnaast
de website geschreven en geredigeerd door Kees van Broekhoven, een topper

in zijn vakgebied, die ook de nieuwsbrief redigeert, geschreven door Rose de
Vries, uit een warm en ver land en dan natuurlijk als kers op de taart onze Riet,
de initiatiefnemer, organisator en voorzitter van ons prachtige huis. Zonder
haar: geen Esperanza. Heel belangrijk zijn de gastvrouwen waar we heel graag
in de volgende nieuwsbrief een voorstelrondje mee willen doen. Al met al:
Esperanza doet het goed!

Esperanza gaat haken! Een enorm succes!
Uit de vorige nieuwsbrief: Ken en kun je het nog? Haken? Wij gaan het gewoon
doen. Wij gaan anemonen haken en schoentjes vilten. Alles onder het genot
van een kop koffie en misschien wel samen met een gezellige vriendin of een
familielid. De anemonen zijn bestemd voor de lopers van de Samenloop voor
Hoop op 26 en 27 mei 2018. Dus trommel iedereen op en kom haken! Nieuwtje
is: we gaan voortaan 1 x per maand haken en harten en borstprotheses breien.
Je kunt je hiervoor aanmelden op: info@inloophuisesperanza.nl of op 0641455510.

SamenLoop voor Hoop 2018, 26 en 27 mei 2018 Businesspark Lijnden
De Verwendag voor de Survivors van de Samenloop voor Hoop was geweldig.
De Eregasten hebben genoten van alle verwennerijen zoals de stoelmassage,
yoga, shiatsu, maar ook visagie en portretfotografie daarna vielen bijzonder
goed in de smaak. Wil jij er ook bij zijn en meelopen voor een naaste of een
Survivor, gebruik dan deze link http://bit.ly/slvhbadhoevedorp en loop mee op 26 of 27
mei aanstaande. Het is een bijzonder evenement en je zult er geen spijt van
krijgen!

Vergeet het niet: 22 mei gaan we weer kaarsenzakken bewerken
Het meest bijzondere event van de Samenloop voor Hoop is de
Kaarsenceremonie, waarbij alle kaarsen branden in hun gepersonaliseerde
zakken. Op die avond moet je echt wel wat wegslikken. Dinsdag 22 mei kun je
nog je best doen en een kaarsenzak bewerken, zodat straks ook jouw zak erbij
staat. De kosten voor de Kaarsenzakbewerkdag van 22 mei zijn 6,- per zak. Wij
hebben natuurlijk alle materialen en koffie.

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!
Zwemmen met Esperanza
Wie gaat ermee zwemmen? Zwemmen met Esperanza is een ware belevenis en
het fijne is dat er aan jou is gedacht. Het water is heerlijk warm, er zijn alleen
maar gasten van Esperanza, dus je kunt in alle rust en zonder angst genieten
van het warme water. Dank je wel gemeente Haarlemmermeer dat jullie het
zwembad gratis aan ons ter beschikking stellen!

 Weet je dat wij yoga hebben in ons inloophuis en dat je natuurlijk een
proefles kunt doen? Op onze Facebook pagina stelt Margo van den
Bosch zich voor.
 Weet je dat wij op 26 mei een amuse-diner hebben voor geregistreerde
eregasten bij de SamenLoop voor Hoop en dat je je daar voor nog kunt
aanmelden? Brandt in de Keuken sponsort dit diner. Kijk op Facebook
voor bijzonderheden!
 Weet jij dat wij een keer per maand op woensdagavond harten haken en
breien voor borst kankerpatiënten? Heb je interesse, of ken je iemand:
meld je dan aan!

 Weet je dat vrijwilligers in het inloophuis echt onmisbaar zijn en dat wij
altijd mensen nodig hebben?
 Weet jij dat wij altijd Vrienden voor ons Inloophuis zoeken? Weet jij dat
je voor 5 jaar onze Vriend kunt worden en dat het een gift is die je voor
een groot gedeelte van de fiscus mag afschrijven als particulier?

Onze agenda kun je natuurlijk weer op de site vinden!

