
JAARVERSLAG 2019 – Verschenen in De Inloper (pag. 1, 3, 4) van maart 2020 

2019 was een goed jaar 

Over het algemeen was 2019 een goed jaar voor ons Inloophuis. Ruim 200 verschillende gasten 
bezochten ons huis. Sommigen van hen kwamen een enkele keer, bij een evenement of speciale 
gelegenheid, anderen waren vaste gasten. Ze kwamen voor gesprekken, voor informatie, om te 
luisteren naar gedichten en muziek, om samen iets te maken of voor een van de vele andere 
manieren waarop het Inloophuis steun biedt als de ziekte kanker je leven doorkruist.  

We konden in 2019 weer nieuwe gasten verwelkomen, er 
waren meer activiteiten en het aantal contactmomenten nam 
toe. Bij al deze positieve punten blijft de realiteit dat kanker 
helaas nog niet altijd genezen of tot staan gebracht kan 
worden. In de loop van 2019 overleden in totaal acht van 
onze gasten. Ook rouw is een thema bij leven met kanker. 
Naast de bestaande rouwgroep zijn we in 2019 gestart met 
een inloopgroep rouw.  

Het Inloophuis en alle activiteiten zijn mogelijk door de inzet van onze vrijwilligers en ons kernteam. 
De gemeente Woerden droeg in 2019 voor 6% bij aan de kosten. De overige 94% werd gedekt door 
acties, sponsoring en giften vanuit de Woerdense samenleving. Het is hartverwarmend om te 
ervaren hoeveel inwoners, organisaties en bedrijven meedoen. Zij allen dragen het Inloophuis. 
Namens het bestuur en alle mensen van het Inloophuis dank ik iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen. 

 

Kwaliteit blijven waarborgen 

Ons Inloophuis heeft een belangrijke positie binnen de Woerdense gemeenschap. Het is een warme, 
veilige ontmoetingsplek voor onze gasten, voor mensen die op een of andere manier geraakt zijn 
door of betrokken zijn bij kanker.  

Het aantal gasten groeit nog steeds en we willen in ons 
huis de ondersteuning aan deze groep mensen kunnen 
blijven leveren. Daarom zullen we blijvend moeten 
investeren in een goede, kwalitatieve ondersteuning en 
begeleiding van onze gastvrouwen en -heren en van het 
kernteam. 

We organiseerden in het afgelopen jaar dan ook vele 
cursussen in samenwerking met IPSO, de 
koepelorganisatie van Inloophuizen in Nederland. Het 
waren onder andere basiscursussen voor onze nieuwe 
gastvrouwen, verdiepingscursussen en het 

implementeren van het begrip ‘positieve gezondheid’ in ons denken en handelen. Daarnaast zorgden 
we voor veiligheidstrainingen als reanimatie, werken met de AED en eerste hulp. 

Het doel is om voor iedereen, zowel voor onze gasten als voor onze vrijwilligers een zo veilige en 
vertrouwd mogelijke omgeving te creëren, zodat ons huis een warme ontmoetingsplek kan en zal 
blijven. Uiteraard zullen wij dit beleid in 2020 voortzetten. 

 

  



Samenwerking van belang 

Ons Inloophuis werkt al bijna 15 jaar op eigen kracht en met de steun van de Woerdense 
samenleving. Daardoor kunnen we doen wat past bij onze gasten en onze stad en streek. Maar we 
werken uiteraard wel samen met andere instellingen.  

We zijn aangesloten bij de landelijke stichting IPSO, waar 75 
Inloophuizen aan meedoen. IPSO houdt zich bezig met de 
kwaliteit, deskundigheid en positie van de Inloophuizen. 
Vorig jaar publiceerde IPSO een enquête onder gasten van 
verschillende Inloophuizen. Meer dan 80% van de gasten 
rapporteerde dat het Inloophuis een positief effect had op 
hun kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, sociale 
participatie en maatschappelijk welbevinden. Volgens de 
onderzoekers hebben de Inloophuizen een positief effect 
op de gezondheid en het welbevinden van de gasten en 
besparen ze de samenleving kosten in de zorg en doordat 

sommige gasten sneller weer gaan meedoen in werk of andere maatschappelijke activiteiten.  

Dichterbij werken we uiteraard samen met ziekenhuizen, huisartsen en anderen in de zorg. Maar 
evenzeer met veel organisaties die in Woerden en omgeving informele zorg en sociale steun bieden. 
De gemeente Woerden wil de onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen organisaties 
bevorderen. Op verschillende plaatsen in de gemeente komen er ‘huizen van Woerden’ waar allerlei 
activiteiten kunnen worden gehouden. Wij doen mee, als we daarmee nog meer mensen kunnen 
bereiken. 

 

Zoveel mogelijk mensen bereiken  

Dit jaar bestaat het Inloophuis 15 jaar en wat is er veel gebeurd in al die jaren. Veel nieuwe 
vriendschappen zijn ontstaan in het Inloophuis. Mensen, allen verbonden door die ene vreselijke 
gemene deler kanker, hebben een lach maar ook een traan met elkaar kunnen delen.  

Ons kernteam en de vrijwilligers, maar ook het bestuur 
blijven keihard werken om met het Inloophuis een fijne, 
warme plek te bieden aan onze gasten. Door de reacties 
van onze gasten weten we hoe dit gewaardeerd wordt. 
Op verschillende manieren werken we aan het 
vergroten van onze naamsbekendheid want het 
Inloophuis is nog niet bij iedereen in Woerden bekend.   

Afgelopen jaar plaatsten we wederom diverse columns 
rondom het Inloophuis in de Woerdense Courant en dit 
zetten we in 2020 voort. Ook verschenen er diverse 

interviews in de krant over ontwikkelingen in het Inloophuis en bijna wekelijks verschijnen er 
persberichten om aandacht te vragen voor de vele activiteiten die we organiseren.  

In dit digitale tijdperk is er natuurlijk ook aandacht voor de website en we zien dat onze Facebook 
pagina druk wordt bezocht. Bij het plaatsen van berichten houden we uiteraard rekening met de 
privacy van onze gasten en vrijwilligers. 

We blijven er aan werken om zoveel mogelijk mensen te bereiken, want kanker heb je niet alleen.  

 



Voortbestaan dankzij gulle gevers 

Ons Inloophuis krijgt jaarlijks een beperkte waarderingssubsidie van de gemeente Woerden en is 
daarom vooral afhankelijk van giften en donaties. 

Verreweg de belangrijkste bron van inkomsten is de 
eenmaal per twee jaar te houden 24 uur van Woerden. 
Op 15 en 16 mei aanstaande is de vijfde editie en het 
wordt weer spannend wat de opbrengst zal zijn. 

Als bestuur zijn we ook erg blij met onze donateurs die 
jaarlijks een bijdrage van € 25,- of meer geven en met 
particuliere- en bedrijfsgiften. Ook onze collecte levert 
met een 70-tal collectanten altijd een mooie opbrengst 
op, waaruit blijkt dat Woerdenaren het belang van het 
Inloophuis onderkennen. Ook vanuit het bedrijfsleven 
steunen Vrienden ons met een jaarlijkse bijdrage van 

minimaal € 250,-. Daarnaast worden er vele acties voor ons georganiseerd. Denk aan de JCI met de 
curlingcompetitie (zie foto), Stichting Voetbal tegen kanker met het veilen van een bal, Grant 
Thornton-LaGroGeelkerken en Ondernamen met het veilen van de eerste haring, RaboclubSupport, 
Mont Ventoux opbrengst, opbrengst wandel- en fietstocht, statiegeldacties, Tafel 185 en individuele 
Fondsen. Mocht u donateur, Vriend of collectant willen worden, laat het ons weten.   

 


