Inloophuis Esperanza in Badhoevedorp houdt
jou met deze nieuwsbrief op de hoogte.
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Beste lezer,
Het blijft heftig om te lezen dat het aantal mensen bij wie kanker wordt
geconstateerd, blijft toenemen omdat er door Corona minder onderzoek
mogelijk was. Esperanza doet wat het kan: het ondersteunen van
kankerpatiënten en hun naasten. Nu inloophuis de Kraanvogel in Amsterdam
gesloten is, zien we ook de drukte bij ons extra toenemen. Dat vinden we
helemaal niet erg, maar vraagt om de inzet van veel vrijwilligers. Extra hulp is
dus altijd welkom!
Veel leesplezier,
Riet

IDEEËNBUS
We vinden het belangrijk dat onze gasten het bij ons naar hun zin hebben. Het
is daarom belangrijk te weten wat ze leuk vinden om te doen, wat ze nodig
hebben en waar behoefte aan is. Daarom hierbij een oproepje: kom met
ideeën! Slechte voorstellen bestaan niet, dus klik op de button en laat weten
wat jij graag wilt doen bij Esperanza.

Ik heb een idee

KOK GEZOCHT
Lekker eten, wie houdt er niet van? Daarom zoeken we een kok die bij ons
mensen kan leren koken! Natuurlijk eten we het gezamenlijk op.
Wie kent deze kok? Laat het weten!

Ik ken die kok!

LUNCH
Onze lunch van maandag 31 oktober was weer een heel gezellige boel. Zo
leuk om te zien dat iedereen het kan waarderen!

KERSTVAKANTIE
De kerstvakantie is dit jaar van 19 december tot 1 januari 2023. Op 2 januari
2023 gaan de deuren van Esperanza weer open.

MARKT IN BADHOEVEDORP 2023
Goed nieuws: ook volgend jaar zal er weer een markt georganiseerd worden!
Zoals het er nu naar uitziet zal dat zijn op zaterdag 19 maart plaatsvinden. We
hebben er zin in!

AVOND OVER BORSTIMPLANTATEN
De informatieavond over siliconen borstprothesen was een groot succes. De
siliconenziekte wordt nog altijd niet erkend, dus de gasten waren erg blij dat er
zo goed over gesproken kon worden en hadden dan ook veel vragen aan de
aanwezige deskundigen.

BLOG VAN SANDRINE
Kun jij voelen?
Misschien lees je het kopje hierboven en denk je bij jezelf ‘wat een rare vraag’.
Ik hoop dat dat het geval is, want dat zou betekenen dat jij je lijf kunt voelen.
Maar het is een vraag waar veel cliënten twijfelend op antwoorden. Of ze
hebben geen idee óf ze überhaupt iets voelen. Vaak hoor ik ‘ik weet dat ik me
boos/verdrietig etc. zou moeten voelen, maar ik voel niets’. En alleen die
omschrijving is al wonderlijk. Want daaruit blijkt dat ze het gevoel benaderen
vanuit hun verstand. Ze zeggen niet voor niets ‘ik wéét dat..’
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
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