
NIEUWSBRIEF

   Bijzondere periode 
 Half november konden we als bestuur niet vermoeden dat we  
 (opnieuw) een bijzondereperiode met ons Inloophuis zouden  

     beleven. Het leek allemaal zo goed te gaan.
 
Onze manager Elma Renken werd steeds energieker, was volop bezig om samen met Lideke 
nieuwe ontwikkelingen op te pakken. De organisatie; de gezonde samenleving; het bereik; enz. 
De doelen voor 2019 werden voorbereid, er was enthousiasme. 

Plotseling kwam dat allemaal op de helling toen bleek dat in de laatste weken van het jaar de be-
richten over Elma’s ziekte aanmerkelijk minder goed werden. Daar moest ze, ondanks haar inzet 
en doorzettingsvermogen, consequenties aan verbinden. Dat leidde tot de keuze om zich volledig 
te richten op haar gezondheid en op haar thuissituatie. Een keuze die we alleen maar kunnen 
respecteren.
Elma, bedankt voor je inzet en voor je betrokkenheid! We wensen je veel sterkte!
 
Wat nu was de vraag voor alle betrokkenen bij het Inloophuis. En dan blijkt hoezeer alle vrijwil-
ligers zich verantwoordelijk voelen voor onze doelgroep en dus voor het Inloophuis. Hennie en 
Lideke die samen de taken van Elma op zich nemen; de coördinatoren die een extra inspanning 
leveren en ga zo maar door. Dit alles maakt het mogelijk dat we in relatieve rust kunnen zoeken 
naar een nieuwe manager.
Een bijzondere periode die maakt dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien.
 
Namens het bestuur, Henk Wubbels

Elma Renken kijkt even terug
 
Een nieuw jaar ligt voor ons en met veel 
energie en plezier zijn wij, de vrijwilligers 
van het Inloophuis, begonnen aan dat 
jaar.

Toch ik wil ook nog even terugkijken op 
het afgelopen jaar, 2018. Een jaar waarin 
onze focus lag op onze externe contac-
ten met als doel een grotere bekendheid 
van het Inloophuis.



Dat bleek achteraf nog een hele klus en ook één waar we nog lang niet mee klaar zijn.  
Maar de stappen die gezet zijn lijken positief: zo zijn we onder ander betrokken geweest bij twee 
Samenlopen Voor Hoop (Bronckhorst en Oude IJsselstreek) en van Bronckhorst waren we ook 
het ‘goede doel’ en ontvingen we 10% van de opbrengst. 
Ook zijn we brei- en uitgiftepunt geworden van de Breiboezems, gebreide protheses voor  
vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan. We hebben hier zelfs ‘Koffietijd mee ge-
haald! 

We hebben ook in 2018 meegedaan aan de Wereldkankerdag op 4 februari en deelden rozen uit 
in het Slingelandziekenhuis. We hebben de contacten met het ziekenhuis geïntensiveerd. Ook 
hebben we bijeenkomsten gehad met de buurtcoaches uit de gemeente Doetinchem.  
We organiseerden zeer geslaagde Lichtpuntjesconcerten die ruim bezocht zijn. Ook hebben we 
onze bekendheid vergroot bij de scholen om zo meer jeugd te bereiken en zijn lid geworden van 
oncologische netwerken in de regio.  
Er is een prachtig fotoboekje uitgegeven over het Inloophuis, gesponsord door Menzis.
Dit alles om meer mensen te bereiken die te maken hebben met kanker en voor wie het  
Inloophuis iets kan betekenen. 
 
Kijkend naar de aantallen bezoekers van het huis lijkt het zijn vruchten af te werpen: in 2018 
mochten we ruim 1300 gasten verwelkomen, waarvan 900 gasten die daadwerkelijk aan de activi-
teiten en/of inloop hebben deelgenomen.
Maar we zijn er nog lang niet en daarom gaan we door. Door met het aanbieden van kwalitatief 
goede psycho-sociale ondersteuning, mooie ontspannende activiteiten, Lichtpuntjesconcerten en 
boeiende lezingen, van ondersteuning bij rouw- en verlies en natuurlijk door gewoon ‘er te zijn’ 
met een luisterend oor en betrokkenheid: dat wat onze vrijwilligers zo tekent.

Helaas moet ik zelf stoppen als manager van het inloophuis. Per 1 februari heb ik mijn functie 
neergelegd omdat de kanker weer terug is gekomen. Om de behandelingen aan te gaan heb ik al 
mijn energie nodig en kan ik me niet meer volledig inzetten voor het inloophuis. Ik neem dan ook 
met pijn in mijn hart afscheid als manager. Daar waar mogelijk zal ik me blijven inzetten voor het 
inloophuis, maar dan op projectbasis.
Mijn taken worden tijdelijk waargenomen door Lideke Simon en Hennie Jansen die samen met 
de andere coördinatoren hun schouders eronder zetten tot er een nieuwe manager is gevonden.

Tot slot wil ik u hartelijk danken voor uw betrokkenheid, op welke manier dan ook, bij het Inloop-
huis Oude IJssel. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat nog meer mensen het inloophuis 
weten te vinden.
Ik wens u een goed 2019 toe, een jaar waarin de vrijwilligers van het inloophuis weer klaar staan 
én omzien naar een ieder die met kanker te maken heeft.

Elma Renken



Lichtpuntjesconcerten groot succes
Iedere laatste zondag van de maand, de koopzondag in Doetinchem, houdt het Inloophuis een 
Lichtpuntjesconcert. We doen dat inmiddels ruim een jaar en gebleken is dat we met deze intie-
me concerten veel mensen bereiken die we op deze laagdrempelige manier kennis laten maken 
met het Inloophuis en met de mogelijkheden die het huis biedt. 

Het programma is heel divers. Van jazzmuziek tot klassieke muziek; van koren tot gitaar duo’s en 
van meezingers tot luisterliedjes. 
Omdat de muzikanten op vrijwillige basis meewerken, hebben de bezoekers gratis toegang. Na-
tuurlijk is een kleine gift welkom om de koffie en de koekjes te bekostigen.

Ook in 2019 gaan we door met deze Lichtpuntjesconcerten. Bent u nog nooit geweest? Loop dan 
een keertje binnen op de laatste zondag van de maand. De concerten zijn van 11.00 tot 12.30 
uur. 

Stilstaan bij kanker op 4 februari
Ondanks kou, regen en natte sneeuw, trok een groep vrijwilligers en gasten van het Inloophuis 
Oude IJssel er op zaterdag 2 februari op uit om van tijd tot tijd even letterlijk stil te staan bij kan-
ker. “We doen dit in het kader van 4 februari Wereldkankerdag”, vertelt een van de  deelnemers. 
“Wereldwijd wordt er op 4 februari stilgestaan bij kanker. Op die dag wordt overal ter wereld aan-
dacht gevraagd voor preventie, voor onderzoek en voor behandelingen van kanker. Inloophuis 
Oude IJssel is er voor mensen die met kanker te maken hebben. Daarom lopen wij, ondanks dit 
slechte weer, een rondje door het centrum van Doetinchem. Om zo nu en dan ook echt even stil 
te staan bij kanker.”

 

Foto: Henk van Raaij



Dank aan onze sponsors
Rondkomen zonder subsidie is niet eenvoudig. Dankzij de fantastische (financiële) medewerking 
van velen, blijkt het gelukkig tot nu toe toch mogelijk. Onze dank daarvoor is groot. Heel groot. 

Kanker zet je leven op z’n kop. In het Inloophuis proberen we die wereld weer een beetje op z’n pootjes te 
krijgen. Dankzij uw medewerking kunnen wij mensen die met kanker te maken hebben weer een stukje op 
weg helpen door het bieden van psycho-sociale ondersteuning. 

Wij bedanken: 

Onze vrienden, onze hartsvrienden en ambassadeurs.
Wij bedanken het Menzisfonds voor het financieel mogelijk maken van ons fotoboekje.
Wij bedanken Gerrit Driessen voor het maken van onze presentatiefilm.
Wij bedanken de Samenloop voor Hoop Bronckhorst voor hun schitterende bijdrage.
Wij bedanken Specsavers dat het Inloophuis Oude IJssel in het jaar 2018 hun goede doel is geweest en wij 
onlangs een prachtige bijdrage mochten ontvangen. 
Wij bedanken BAX Advocaten en belastingkundigen dat het Inloophuis Oude IJssel één van de goede doelen 
is van hun Care4Life run op 22 en 23 juni 2019.
Wij bedanken RTC De Pedaleur, dat het Inloophuis Oude IJssel hun goede doel is bij de ‘Jelle Nijdam Achter-
hoek ToerCyclo’ op 30 juni.
Wij bedanken al die bedrijven die ons in natura helpen. 
Wij bedanken u allemaal van harte, grote en kleine sponsors!


