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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief april 2021
Het wordt beter!
Beste gast(e),
Hoe gaat het met je? Ik wilde het graag hebben over de zomertijd die is
ingegaan en de voordelen die daglicht en zon met zich meebrengen. Maar dan
is het net deze hele week grijs en grauw buiten! Nou ja, niets zo veranderlijk
als het weer. Hoewel, bij Esperanza gebeurt en verandert er ook best het een
en ander. Je leest er alles over in deze nieuwsbrief!

Tot ziens!
Riet

Schilderles
Zoals je misschien wel weet, is het schilderen bij Esperanza een groot succes.
Iedere week wordt onder de bezielende leiding van Ton Pot gewerkt aan
prachtige creaties. Iedereen is erg enthousiast en dat zien we natuurlijk graag.
Om ervoor te zorgen dat deze activiteit ook door kan blijven gaat bij
afwezigheid van Ton zijn we op zoek naar een extra begeleider bij het
schilderen (en tekenen en beeldhouwen). Met twee begeleiders zijn we net
iets flexibeler.
Ken je iemand of wil je zelf graag? Geef je op!

Ik ken wel iemand

IPSO Actie
Misschien heb je het al gelezen op het internet: er start dit voorjaar een mooie
sponsoractie door Evelien v.d. Werff. Zij gaat vanaf 25 mei zes weken lang
fietsen om geld op te halen voor de IPSO inloophuizen. Ze zal hierbij al
vloggend en bloggend alle 75 inloophuizen bezoeken.
Op donderdag 3 juni staat Esperanza op het (voorlopige) programma (rond
12.00 uur).

Meer informatie over de sponsoractie

Blog van Sandrine Kwast
In mijn dagelijkse praktijk zie ik veel mensen die zijn vastgelopen na kanker.
Hun klachten zijn divers. Denk bijvoorbeeld aan problemen met
energieniveau, mentale klachten, loopbaantwijfels, relationele klachten of
vragen over hoe ze hun leven verder willen vormgeven. In deze blogs vertel ik
je er graag meer over, deel ik tips en inzichten. Hopelijk kan ik je ermee
inspireren!

Laag energieniveau door behandelingen
Met stip op één als meest genoemde klacht na behandelingen tegen kanker:
vermoeidheid. En niet een vermoeidheid zoals je hebt na een drukke dag op
het werk. Nee, vermoeidheid die je overvalt. Zomaar, ineens. Die onverwacht
opkomt en niet eens altijd nadat je iets hebt ondernomen.

Lees het hele blog op de website van Sandrine

Coachkaarten
Sandrine heeft ook een prachtige
geschenkset met coachkaarten
ontwikkeld. Met deze luxe set,
krijg je 50 inspirerende spreuken
& 50 coach oefeningen tot jouw
beschikking. De kaarten zitten in
een mooie magneetdoos waarin
je kaarten goed bewaard kunnen
worden.

Ik wil zo'n geschenkset

Schoonheidsspecialiste,
pedicure & massage
Maak kennis met Jolanda Sas!
Ik ben een energiek, enthousiast en vooral een
mensgericht persoon, heb passie voor het
schoonheidsvak, kan heel goed luisteren waardoor
ik goed kan inspelen op de wensen van de cliënt.
De eerste stap met Riet is gezet, de volgende is
aan mij om me even voor te stellen.
Mijn naam is Jolanda Sas en ik zou graag via mijn
handen een aanwinst zijn voor Esperanza om zo
meer te kunnen betekenen. Ik ben elke twee
weken aanwezig van 13.00 uur tot 16.00 uur. Zie
de agenda op de website of in de mail. Opgeven is
noodzakelijk, ik werk op afspraak en je kunt een
afspraak maken via info@inloophuisesperanza.nl.

Ik wil graag een afspraak maken

Maak kennis met onze gastvrouw!
Hallo, mijn naam is Loes, en vanaf 2015
ben ik gastvrouw bij Esperanza. Op de
sportschool kwam ik Riet tegen, en die
vertelde mij over haar inloophuis en
vroeg of ik gastvrouw wilde worden bij
Esperanza. Dus ben ik een kijkje gaan
nemen en meteen gebleven, er was een
fijne sfeer.
Ik was net met pensioen, maar wilde nog
niet achter de geraniums gaan zitten.
Twintig jaar ben ik werkzaam geweest bij
Zorgcentrum de Meerwende en vijf jaar
daarvoor in de horeca. Ik houd ervan om
met mensen om te gaan, dus zit ik hier op mijn plek.
We zijn met een aantal meteen op cursus gegaan, daar hebben we het een en
ander geleerd en meteen een diploma gehaald.
Het is fijn om te zien dat gasten ondanks hun ziekte het fijn vinden om bij ons
te komen. Ze kunnen er diverse activiteiten doen, of een serieus gesprek
voeren, alles mag. Het is fijn dat ze afleiding hebben en even niet aan de
ziekte denken.
Ik heb ook veel informatieavonden bijgewoond, waar ik veel van geleerd heb.
Bij Esperanza heb ik het naar mijn zin, we hebben een leuk team en ik hoop
nog een tijdje te blijven.
Ik geef het stokje door aan Priscilla.

Update over wandelen
Een korte update over onze wandelplannen:
Wandelen begint 12 april, we verzamelen om 10.45 uur bij Esperanza. Tot
dan!

Diëtiste gezocht
Het belang van gezonde voeding wordt nog weleens onderschat en wij willen
daar graag iets aan doen. Wij zijn daarom op zoek naar een diëtist(e) voor
gezonde voeding bij kankerpatiënten die hier één keer per maand spreekuur
wil houden, met vergoeding van de zorgverzekeraar.
Ben je of ken je diegene? Laat het weten!

Ik weet wel iemand!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@inloophuisesperanza.nl
toe aan uw adresboek.

