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Daar zijn we weer!

De coronasituatie houdt ons allemaal nog stevig in de greep. Het betekent
jammer genoeg dat we in een lockdown zitten en dat er veel maatregelen nodig
zijn om het virus weer onder controle te krijgen. Dat raakt natuurlijk ook
Inloophuis Esperanza. Maar tegelijk laten we ons er ook niet gek door maken:
we proberen zoveel mogelijk open en beschikbaar te zijn. Verderop in de
nieuwsbrief lees je wat we nu nog wel kunnen doen. 

Het allerbelangrijkste wat we kunnen doen is de moed erin houden! Kijkend
naar de toekomst zie ik ons weer zitten in het zonnetje op het terras, terwijl we
proosten op de gezondheid van ons allemaal. Die gedachte maakt me hoopvol
en blij. 

Tot snel! 
Riet



Open en dicht

We zijn voorlopig, totdat de lockdown opgeheven wordt, op de maandagen
gesloten. Dat is balen, maar we kijken alweer uit naar het moment dat er op
maandag weer gezwommen kan worden. 

Maar we zitten zeker niet stil: op dinsdag en woensdag is er nog genoeg te
doen! We zijn die dagen van 10 tot 16 uur open. Op de dinsdag is er van 13-16
uur schilderen, tekenen en beeldhouwen. Omdat het schilderen zo
enthousiast wordt omarmd, kunnen meer mensen zich aanmelden. We zoeken
dan naar een ander tijdstip om dit mogelijk te maken. ’s Woensdags is iedereen
van harte welkom om in de middag koffie te komen drinken. Daarnaast gaat
haken en breien gewoon door op elke derde woensdag van de maand. 

Verder willen we open zijn voor mensen die door corona eenzaamheid
ervaren en ook aandacht nodig hebben. Ken je iemand die dit nu goed kan
gebruiken, of heb je zelf behoefte aan een goed gesprek of wat afleiding, bel
dan even met 020-7230522. 

De regels voor alle bezoekers:

Handen ontsmetten
Mondkapje op van Esperanza, geen eigen mondkapje



Zodra je zit mag het mondkapje af, maar niet op de tafel neerleggen.

Stokje overnemen

Lieve mensen, ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is
Ton Pot, ben 78 jaar en geboren Amsterdammer. Ik
verzorg als vrijwilliger bij Esperanza de teken-, schilder-
en beeldhouwlessen voor de patiënten die
geconfronteerd zijn met kanker. Zelf ben ik ook ex-
kankerpatiënt en ben gelukkig genezen verklaard. 

Destijds heeft mijn vrouw mij attent gemaakt op een
advertentie in de Westerpost waarin vrijwilligers

gevraagd werden voor het inloophuis in Badhoevedorp. Na een goed gesprek
met Riet zijn wij toen overeengekomen dat ik bij Esperanza de teken-, schilder-
en beeldhouwlessen voor mijn rekening zou nemen. 

Met veel plezier geef ik dus iedere week les aan enthousiaste dames. Het geeft
mij ook veel voldoening om na mijn genezing iets te kunnen doen voor de
patiënten die nog steeds worstelen met de ziekte en toch bij mij de nodige
afleiding vinden en op die dag dat de lessen plaatsvinden even in een andere
wereld vertoeven en even niet te hoeven nadenken over behandelingen die ze
moeten ondergaan of al achter de rug hebben. 



Graag geef ik nu het stokje door aan Hein.

Blog van Sandrine

"Voor me zat een zeer emotionele vrouw van middelbare leeftijd. Onlangs had
ze te horen gekregen dat ze niet meer kon genezen. De artsen konden maar
moeilijk een schatting maken, maar ze moest rekening houden met ergens
tussen de 1 en 1,5 jaar." 

Lees het hele verhaal op onze website.

Nieuwe vrienden gezocht

We zijn hard op zoek naar nieuwe vrienden. 'Zijn de huidige vrienden niet leuk
genoeg meer?', hoor ik je denken. Integendeel! We kunnen de steun van
iedereen juist heel goed gebruiken op dit moment, en daarom is iedere nieuwe
vriend meer dan welkom. 

Ken je iemand die vriend van Esperanza wil worden? Stuur hem of haar dan
deze nieuwsbrief door, of laat die persoon zich inschrijven via de website. Dan
wordt de volgende nieuwsbrief automatisch bezorgd. 

https://inloophuisesperanza.nl/sandrines-blog-ik-kan-alleen-maar-janken/
https://inloophuisesperanza.nl/sandrines-blog-ik-kan-alleen-maar-janken/
https://inloophuisesperanza.nl/


Direct doneren? Dat kan door op deze link te klikken. Je bepaalt zelf het
bedrag.

Oproepjes

Een paar korte oproepjes: 

https://acties.kwf.nl/fundraisers/rietverbeek/huisinactie
https://acties.kwf.nl/fundraisers/rietverbeek/huisinactie


1. Wie heeft voor het inloophuis een tafeltje van 80x80 centimeter voor ons te
leen? Deze hebben we nodig omdat we voorlopig apart moeten zitten en dat
we zo toch kunnen schilderen en lunchen. 

2. Wie kan ons helpen aan een nieuw terras? We hebben tegels en zand
nodig zodat we er aankomende zomer weer netjes bijzitten. Als je iemand kent
die hier een donatie voor kan doen (in natura zou geweldig zijn!) dan horen we
dat heel erg graag. 

3. We zijn op zoek naar een wandelcoach die een uurtje in de week een
wandelroute uitzet en meeloopt en wat oefeningetjes doet onderweg. Voel je je 
geroepen of ken je iemand die dit wil doen? Laat het ons weten!

Legpuzzels

De herontdekking van de legpuzzel kent geen grenzen sinds we gedwongen
meer aan huis gekluisterd zijn. En zo gek is dat eigenlijk niet. Met puzzelen ben
je even helemaal gefocust op het vinden van de juiste stukjes, zo kom je even
lekker tot rust. 

Goed nieuws: je kunt bij Esperanza puzzels lenen! Kom langs en neem een
puzzel mee. Uren plezier gegarandeerd. Heb je zelf puzzels liggen die je niet
meer gebruikt, dan kun je die afgeven bij Esperanza. Wij maken anderen er
weer heel blij mee.



Wat te doen tijdens lockdown

Iedereen is op zoek naar wat afleiding tijdens deze lockdown. Gelukkig zijn er
ook veel tips om de periode zo leuk mogelijk door te komen. Bij het Dagblad
van het Noorden hebben ze 22 tips die de verveling verdrijven. Wat te denken
van het starten van een tweemansband, een “trip down memory lane” doen of
lekker vissen. 

Niet alle tips zijn even serieus, maar je leest ze hier allemaal.

https://www.dvhn.nl/groningen/22-leuke-dingen-die-je-nog-steeds-kunt-doen-tijdens-de-tweede-lockdown-26178772.html


Een geweldige sponsor

MARITIME SHIPCLEANING ROTTERDAM steunt Inloophuis Esperanza! 

We hebben een genereuze gift van 1000 euro mogen ontvangen van ze en
daar zijn we natuurlijk ontzéttend blij mee. 

We hebben het al vaker gezegd, maar bij dezen nog één keer: Dankjulliewel!

https://www.dvhn.nl/groningen/22-leuke-dingen-die-je-nog-steeds-kunt-doen-tijdens-de-tweede-lockdown-26178772.html
http://www.maritimeshipcleaning.nl/
http://www.maritimeshipcleaning.nl/

