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Wereldkankerdag en de late gevolgen van kanker 

Op zondag 3 februari was er in ons Inloophuis een zeer geslaagde Poëzie- en Muziekmiddag ter 

gelegenheid van Wereldkankerdag (4 februari). Het evenemententeam had het perfect 

georganiseerd. Het huis zat vol. Er was mooie muziek van Woerdense musici en er werden prachtige 

gedichten voorgelezen.  

Wereldkankerdag is een initiatief van de gezondheidsorganisatie van 

de Verenigde Naties. Ieder jaar zijn er over de hele wereld vele 

honderden activiteiten op of rond 4 februari. Dit jaar was het thema: 

de late gevolgen van kanker. Door het voortschrijden van onderzoek 

en behandeling leven steeds meer mensen verder met en na de 

ziekte kanker. De Wereld gezondheidsorganisatie vraagt aandacht 

voor de late gevolgen. Veel mensen hebben nog lange tijd te maken 

met vermoeidheid, angst dat de ziekte terugkomt en veranderingen in hun relaties. Onlangs las ik het 

boek ‘Beter worden is niet voor watjes’. Dat is geschreven door twee journalisten die beiden 

getroffen werden door kanker. Uiteindelijk werden ze beiden genezen verklaard en toen ontdekten 

ze hoe moeilijk het was om weer ‘gewoon’ verder te gaan met leven en werken. De buitenwereld 

dacht: ‘alles is weer gewoon’, maar zij moesten zoeken naar de beste manier om weer ‘gewoon’ te 

leven. Het thema van deze wereldkankerdag past helemaal bij ons Inloophuis. Niet alleen op 4 

februari, maar in heel veel gesprekken en activiteiten. 

Adri van Montfoort en Mireille Hoekstra 

 

 

 

 

Blijven werken aan kwaliteit en bekendheid 

Ook in 2018 is ons Inloophuis ‘Leven met kanker’ weer een warme ontmoetingsplek geweest voor 

onze gasten. Omdat steeds meer mensen met kanker in aanraking komen, tegenwoordig zelfs 1 op 

de 3, is het belangrijk dat het Inloophuis een zo’n groot mogelijke bekendheid geniet; zodat zo veel 

mogelijk mensen in contact kunnen komen en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het 

Inloophuis.  

We hebben dan ook in 2018 verder gewerkt aan de verbetering 

van de uitstraling van het Inloophuis en het vergroten van de 

naamsbekendheid. Zo heeft de huisstijl een facelift ondergaan 

en door vele persberichten,  artikelen in de krant en in sociale 

media, maar vooral ook door het organiseren van evenementen 

is er geprobeerd om ons Inloophuis nog meer onder de aandacht 

te brengen. 



Om voor onze gasten een blijvend, warme en goede ontmoetingsplek te blijven hebben we ook weer 

geïnvesteerd in een goede kwalitatieve ondersteuning en begeleiding van onze gastvrouwen en het 

kernteam. Daarvoor zijn er diverse cursussen georganiseerd in samenwerking met IPSO om dit doel 

te bereiken. Uiteraard zullen wij in 2019 hiermee doorgaan.  

Marie-Louise van Rossum en Dick Fokke 

 

 

 

 

Gulle gevers, enorm bedankt! 

Gedurende 2018 werden er weer vele activiteiten opgezet om gelden te verwerven om het 

Inloophuis financieel ‘draaiende’ te houden. Natuurlijk de 24 uur van Woerden, een fantastisch 

evenement, met vele ontroerende en dierbare momenten maar ook met een lach. Zonder deze 24 

uur zou het Inloophuis niet kunnen bestaan.  

In 2018 werd een prille aanvang gemaakt met het opzetten 

van ‘Vrienden van het Inloophuis’: bedrijven en organisaties 

die ons Inloophuis een warm hart toedragen en financieel 

ondersteunen. Daarnaast organiseerden we zelf een 

Wandeltocht, WTC te Woerden en TTC De Merel een mooie 

fietstocht, en deden we natuurlijk mee aan de Rabo 

Fietstocht. We verkochten kerstpakketten, ontvingen een deel 

van de opbrengst van het boek ‘Hersenkreukels’ van Patrick 

van Schaik en spontane donaties. Natuurlijk droegen de collecte en onze vaste donateurs flink bij en 

ondanks al deze inspanningen eindigde het jaar 2018 toch nog met een negatief saldo.   

Alle vrijwilligers die zich inspanden om al die acties mogelijk te maken: ontzettend bedankt! En 

natuurlijk ook een uitgesproken woord van dank aan de gevers van al de euro’s! 

John van der Meer en Menno van Gijssel 

 

 


