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Het wordt beter!

Beste gast, 

We hopen dat het goed met je gaat! In februari hebben we kunnen genieten
van een aantal heerlijk zonnige dagen, dat geeft echt het gevoel dat je er weer
even tegenaan kunt. De bezem door het huis en ook door het hoofd, om ruimte
te maken voor frisse ideeën en gedachten.  

We staan te trappelen om weer vaker onze deuren te openen, om zo iedereen
te kunnen spreken en ondersteunen. We staan - letterlijk - niet stil, want het
wandelen door het dorp wordt gestart! Lekker het hoofd leegmaken, zeker in
deze tijd is dat belangrijk. 

Tot snel! 
Riet



Openingstijden

Ook tijdens corona is Esperanza gewoon open. Op dinsdag van 13 uur tot
15.45 uur organiseren we schilderen, tekenen en beeldhouwen. ’s Woensdags
is er gezellig koffie drinken en puzzelen. Mocht je nog puzzels thuis hebben
liggen en niet gebruiken, breng ze dan gerust naar Esperanza. 

We houden natuurlijk netjes afstand, kijk maar!



Zwemmen 
Zodra het zwemmen weer mag, gaan we open op de maandag. Eind maart
pakken we ook de gezamenlijke lunch weer op!

Stokje overnemen

Hallo, ik ben Hein Schurink, sinds
2016 vrijwilliger bij Inloophuis
Esperanza. 

"Hoe kom je er toe om dit te
doen?", vragen mensen mij
weleens. Ik kwam een voormalig
vrijwilligster tegen die mij daar



introduceerde. Na een goed gesprek met Riet, die mij voor de keuze zette: of
hier en niet elders, was het voor mij duidelijk en zo ben ik begonnen. 

Wat belangrijk is, is dat je je gaat inleven en inlezen in de zaken die belangrijk
zijn om te begrijpen wat er bij onze gasten speelt. Leren om te luisteren naar de
gast en voorkom om je als een arts te gedragen. Want de vrijwilliger is
gastheer/vrouw en niet medisch onderlegd. 

Nu na 5 jaar heb ik het erg naar mijn zin, ik ben bekend met heel veel gasten
en zie menig gast na hun bezoek tevreden weer huiswaarts gaan. Het werken
met fijne collega’s is geweldig. De inzet die de 'kippetjes’, want ik ben de enige
'haan', tentoonspreiden is voor menig gast hartverwarmend. Ik hoop nog menig
jaar onderdeel te mogen blijven van dit geweldige inloophuis en mijn steentje
bij te dragen. 

Nu geef ik het stokje door aan Loes!

Wandelen

Zodra corona het toelaat, starten we met wandeltochten door het dorp. In
ongeveer een uur tijd lopen we samen door Badhoevedorp. Ben je
geïnteresseerd, neem dan contact op, zodat we kunnen kijken wanneer we
gaan starten. Laat ook even weten of je in de avond of overdag wil lopen. Geef
je op via info@inloophuisesperanza.nl of bel even naar 020-7230522. Bij
voicemail: spreek gewoon in. 

Wandelen zal plaatsvinden onder begeleiding van Rosalie Bijenveld. Ze zal
vanaf april ook aanwezig zijn bij het inloophuis. Als rouwcoach biedt ze
ondersteuning bij rouwverwerking. Het hele verhaal van Rosalie kun je op onze
website lezen.

https://inloophuisesperanza.nl/rouwverwerking-met-rouwcoach-rosalie/


Nationale vrouwendag – Selfcare

In ons leven hebben we verschillende rollen. We zijn moeder, vriendin,
buurvrouw, dochter, maar bovenal zijn we vrouw! Als je kanker krijgt, word je
geleefd. Ben je ineens patiënt. Draait alles om ziekenhuisbezoeken,
onderzoeken, behandelingen. Het lijkt erop dat je alleen nog maar patiënt bent.
Alsof al het andere om je heen wegvalt. Hoe je daar mee om kunt gaan, lees je
hier onder. 

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


In het ziekenhuis word je vanzelf een patiënt. Je krijgt een diagnose, er wordt
een behandelplan voor je bedacht en dan begint de mallemolen te draaien. Het
kan voelen alsof al het andere er niet meer toe doet. 

Maar, je bént niet een patiënt. Je bent een mens, die ziek werd. Je bént niet de
kanker. Je hébt kanker. En ook al kun je je vreselijk beroerd voelen, als het je
lukt om een beetje afstand te nemen van het label patiënt, voel je je vaak al iets
beter.

Massage

We zijn op zoek naar iemand die massages wil komen geven bij Inloophuis
Esperanza. 

Goed nieuws: als je nog geen papieren hebt om te mogen masseren, kan het
inloophuis onder bepaalde voorwaarden de opleiding ontspanningsmassage
vergoeden. 

Neem contact op met Riet voor meer informatie hierover. En als je iemand kent
die dit zou willen doen, stuur dan zeker dit bericht even door!

Lees het blog van Sandrine

https://acties.kwf.nl/fundraisers/rietverbeek/huisinactie
https://inloophuisesperanza.nl/nationale-vrouwendag-selfcare/


IT’er voor Esperanza

IT: speelgoed voor de een, min of meer noodzakelijk kwaad voor de ander.
Laten we duidelijk maken dat het voor ons geen speelgoed is, maar een
belangrijk middel om in contact te blijven met onze leden en bezoekers. 

Voor Esperanza zijn we daarom op zoek naar een IT’er die ons kan en wil
helpen met het goed installeren van onze computer en het juist verbinden met
de laptops. Daarnaast zouden we graag alles even nagekeken hebben om te
zien of er nog zaken verbeterd kunnen worden. Nieuwe ideeën zijn ook
welkom. 

Wie kent iemand?



Gastmensen

Het inloophuis is altijd op zoek naar gastheren of -vrouwen. Zeker nu! Ben jij
bereid om onze bezoekers te helpen en er voor ze zijn als ze langskomen, dan
zijn we op zoek naar jou. Je helpt veel mensen er echt ontzettend mee.
Geïnteresseerd? Kom dan eens kijken of het wat voor je is.

Naailes

Handwerken is weer erg populair geworden nu we meer thuiszitten. Ook bij
Esperanza merken we dat. Daarom willen we graag naailes gaan geven en

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


kleding maken. 

Lijkt het je leuk om deze les te volgen, of kun je het al erg goed en wil je
anderen de fijne kneepjes van het vak leren? Bel 020-7230522 of stuur een e-
mail naar info@inloophuisesperanza.nl.

Tuin

Onze tuin heeft een beurt nodig! 

We willen iedereen graag veilig van ons terras laten genieten. Daarom zijn we
op zoek naar een donateur voor de tuin, zodat we deze kunnen laten bestraten.
Een bloembak zou de kers op de taart zijn! 

Wie kent iemand die ons hierbij kan helpen? Dan zetten wij die persoon of dat
bedrijf natuurlijk graag in het zonnetje. ☀  Bel 020-7230522 of stuur een e-mail
naar info@inloophuisesperanza.nl.

http://www.maritimeshipcleaning.nl/


Steun mensen met zeldzame kankers

Mensen met zeldzame kankers staan voor extra uitdagingen. Daar wil ik samen
met KWF iets aan doen. 

We slaan de handen ineen met héél veel bijzondere mensen. Samen brengen
wij de problematiek rondom zeldzame kankers onder de aandacht. We laten
zien dat mensen met een zeldzame vorm van kanker er niet alleen voor staan. 
 

Lees het bijzondere verhaal van Riet hier en doneer.

https://acties.kwf.nl/fundraiser/rietverbeek/zeldzaambekend
https://acties.kwf.nl/fundraiser/rietverbeek/zeldzaambekend


https://acties.kwf.nl/fundraiser/rietverbeek/zeldzaambekend
https://www.facebook.com/inloophuisbadhoevedorp

