Overzicht activiteiten Toon Hermanshuis Zeewolde 2017
In het jaar 2017 opende het THHZ zo’n 117 keer haar deuren voor inloop
en activiteiten op de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtenden op
het Mazerhard 37 te Zeewolde.
Naast de mogelijkheid tot inloop voor een kopje koffie en een luisterend
oor heeft het inloophuis een aantal activiteiten georganiseerd om de
gasten -(ex) kankerpatiënten en hun naasten- een mogelijkheid te geven
het proces rond de ziekte te verwerken.
Per 1 januari 2017 is de 5 euro regel ingevoerd, per activiteit wordt 5 euro
gevraagd aan de gast of gastvrouw/heer die hieraan deelneemt.
Ook in 2017 is er door Ediat weer een gratis krantje uitgebracht dat huis aan
huis bezorgd is in Zeewolde.
Op 10 februari heeft het huis een receptie georganiseerd in de Kruidenborg
om haar sponsoren en belangstellenden op de hoogte te brengen van het
reilen en zeilen van het inloophuis en natuurlijk om hen te bedanken voor de
donaties die wij mochten ontvangen.
Het jaar 2017 was het jaar van de Mont Ventoux. En enthousiast groepje van
5 deelnemers heeft de ‘kale berg’ in augustus beklommen. De opbrengst
was 2500 euro.
T.b.v. de Mont Ventoux actie is er een wijnproeverij gehouden in de Open
Haven met medewerking van ‘Kijk op Wijn’ van Astrid Stoops. Deze actie
leverde rond de 1000 euro op.
Altius heeft een sponsorwandeling georganiseerd t.b.v. de Mont Ventoux
actie dit heeft 500 euro opgebracht.
Het huis startte in het voorjaar met het breien voor de landelijke organisatie
‘Breiboezem’ en het uitgeven van de boezems. Deze voorziening wordt
volledig gesponsord, de gast kan gratis een gebreide boezem passen en
meenemen. Een gastvrouw coördineert dit groepje. Het inloophuis is in
Flevoland een officieel uitgiftepunt van ‘Breiboezem’.

In februari is gestart met het maken van waskaarten o.l.v. Giny vd Vate, dit
loopt erg goed, er zijn elke maand waskaarten gemaakt.
De activiteit ‘kanker in het gezin’ is helaas niet van de grond gekomen, het
maandelijkse spreekuur leverde geen gasten op, voor de zomervakantie is
besloten hier in september niet mee door te gaan.
Het schrijven met Marijke Kerkhoven is in mei gestopt, Marijke was toe aan
een nieuwe uitdaging, zij is vanaf het begin verbonden geweest met het
THhuis, we hebben op feestelijke wijze afscheid van Marijke genomen en
danken haar voor haar inzet voor het huis.
De Chi Neng is voor de zomervakantie gestopt wegens weinig animo
evenals de verwenochtenden.
Na de zomer is gestart met een deelgenotengroep ‘de mens is meer dan zijn
ziekte’ onder begeleiding van Josien Hoeve. Helaas is door omstandigheden
van gasten die meededen deze activiteit gestopt na een aantal
bijeenkomsten.
Bien Sterker heeft vrijwel elke vrijdagochtend zitting gehouden in de Oude
Bieb, dit leverde leuke, intieme en serieuze gesprekken op. Mensen blijven
echter drempelvrees houden om naar het huis te komen, toch hebben we
een klein aantal nieuwe gasten mogen verwelkomen door deze actie.
Er is dit jaar gestart met een nabestaanden groep op verzoek van een gaste
en in januari is de vraag uitgezet of meer mensen hier behoefte aan hebben.
Uiteindelijk is er een groep gevormd van 5 mensen die onder leiding van
Giny vd Vate elkaar eerst tweewekelijks en later maandelijks hebben
ontmoet.
Er is ook in 2017 tweewekelijks muziek gemaakt in het huis onder
begeleiding van Ludger Stuijt. Dit is een enthousiast groepje dat ook tijdens
de vakanties doorgaat met de muziekavonden.
De thema avonden zijn tot aan de zomervakantie gehouden in de
Kruidenborg, na de zomervakantie zijn deze avonden gehouden in de Sfinx.
De kosten zijn hier veel lager. De onderwerpen van de avonden waren:
Kanker en beweging (Altius), medische tatoeages (dermatografie) (Anette
Stender), mens achter de patiënt (Theo Kamphuis),

aanvullende therapie bij behandeling van kanker (Henny de Jong),
huidkanker (Annietta vd Wal), overlevers van kanker (Jeroen Terlingen) en
multidisciplinaire nazorg bij kanker (fysio Houtwal).
Rosa Manschot heeft in april een demo kantklossen gegeven voor onze
gasten.
De Rabo clubkas actie heeft 900 euro opgeleverd.
De jaarlijkse sponsorwandeltocht is gehouden in november, er deden 150
wandelaars mee. De opbrengst was 950 euro.
Het huis is tijdens de korte vakanties gesloten geweest, tijdens de zomer- en
kerstvakantie was er een beperkte opening op de woensdagochtenden.
In de tweede helft van het jaar was er grote onzekerheid omtrent het
voortbestaan van het inloophuis. De penibele financiële situatie gaf
aanleiding tot een noodoproep die is gepubliceerd in de diverse media om
donaties te werven, die de huur van het pand voor het komende jaar (2018)
moest garanderen. Dit is gelukkig gerealiseerd, maar de financiën vragen
nog wel constant alle aandacht.
De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden vanaf januari 2017:

- Schrijven met Marijke Kerkhoven tot en met juni
- Chi Neng tot en met juni
- Zittingen Oude Bieb ongeveer wekelijks
- Wandelen tot aan de zomervakantie
- Rozen uitdelen in het kader van Wereldkankerdag 4 februari
- Muziek tweewekelijks, ook tijdens de vakanties
- Verwenochtenden tot aan de zomervakantie
- nabestaandengroep
- deelgenotengroep
- waskaarten maken, maandelijks
- actie Mont Ventoux i.s.w. met Grootverzettegenkanker.nl
- sponsorwandeling t.b.v. Mont Ventoux op initiatief van Altius
- wijnproeverij t.b.v. Mont Ventoux

- jaarlijkse sponsorwandeling
- deelname cultuur- en creabeurs in de Open Haven
- deelname kerstmarkt in het centrum
- elke maand een thema avond in de Kruidenborg/Sfinx
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