Inloophuis Esperanza in Badhoevedorp houdt
jou met deze nieuwsbrief op de hoogte.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief september 2022
VOL!
Beste lezer,
Een volle nieuwsbrief dit keer, vol terugblikken, vooruitzichten en verzoeken.
Geniet ervan en als je kunt helpen, laat het dan zeker weten. Alvast bedankt!
Groet,
Riet

LUNCH
Zoals iedere maand, hebben we op 26 september weer een lunch
georganiseerd. Wederom ontzettend gezellig. De groep groeit met succes,
ditmaal hadden we 17 personen aan tafel. Niet zo gek natuurlijk, een compleet
verzorgde lunch voor maar 4 euro.

KUSSENS
Onze haakclub zit niet stil - of juist wel - en heeft weer een aantal prachtige
kussens gemaakt. De kussens zijn gebracht bij het Alexander Monro
Ziekenhuis in Bilthoven. Ze waren er erg blij mee!

STRATENGOLF
De Stratengolf van 18 september waar Esperanza aan deelnam, is letterlijk in
het water gevallen, maar ondanks het gure weer was het erg gezellig! Zeker
omdat het de afgelopen jaren door corona niet plaats heeft kunnen vinden. Er
is 331 euro opgehaald en we hebben met alle vrijwilligers een heerlijk diner
gehad van Stichting van en voor Badhoevedorp. Hier hebben we direct van de
gelegenheid gebruikgemaakt om te vragen voor een mooie en goede
koffiemachine. Fingers crossed!

YOGA YUF
Met smart en spoed zijn we op zoek naar een Yin Yoga juf. Wie kan ons helpen?

Ja, ik kan helpen!

CANTA CROWD FUNDING
Onze Canta moet op termijn vervangen worden omdat de huidige straks de
stad niet meer in mag. Hiervoor moet een crowd funding actie opgezet worden
en wij zoeken iemand die ons hierbij kan helpen. Ken jij iemand die dit eerder
heeft gedaan of iemand die het wel zou kunnen? Je zou ons superveel helpen
als je ons in contact brengt met diegene. Bedankt!

Ja, ik kan helpen!

BORSTKANKERMAAND
Oktober is borstkankermaand. Vervelend dat er een maand moet worden
gekozen voor zo’n vervelend onderwerp, maar wel goed dat het veel onder de
aandacht wordt gebracht.
Op 26 oktober geven wij een informatieavond over borstimplantaten. Deze
avond is voor iedereen die de voor- en tegenpunten wil weten of gewoon meer
informatie wil over het onderwerp implantaten en/of borstkanker. Ben jij erbij?

Ik ben erbij, Riet!

BLOG VAN SANDRINE
Ongeveer een week voordat mijn zomervakantie begon, ontving ik een mail.
“Lieve Sandrine, laat ik beginnen me even voor te stellen. Mijn naam is Sarah,
ik ben 32 jaar oud, woon in Amsterdam en heb in november 2020 de diagnose
uitgezaaide eierstokkanker gekregen.”
Mijn aandacht had ze. Sarah vertelde in haar mail na de diagnose op zoek te
zijn gegaan naar meer informatie en daarnaast ook beelden. Van zichtbare en
onzichtbare littekens van kanker bij vrouwen. Ze stoorde zich aan de beperkte,
vindbare informatie, maar ook aan de beperkte diversiteit die in beelden terug
te vinden was.

Blog van Sandrine lezen

LEGEFLESSENACTIE
De dochter van Sandrine (de dame die regelmatig voorbijkomt in de
nieuwsbrief met een blog over kanker) is een topper. Ze is een
legeflessenactie gestart en heeft maar liefst 100 euro opgehaald! Van zulke
jonge helden kunnen we er niet genoeg hebben. Dankjewel!
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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.

