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NIEUWS VAN HET BESTUUR  
 

 
 

Secretaris 
Wie ben jij eigenlijk, hoor ik wel eens op de Mexicosingel. Tijd om me even voor te stellen. Mijn naam is 
Anneke van der Does. Sinds maart jl. ben ik secretaris van het bestuur van het Inloophuis. Ik ben 
Neerlandicus en na een leuke en boeiende tijd bij het voortgezet onderwijs, ben ik jarenlang (mede-) 
eigenaar geweest van een communicatieadviesbureau. De laatste acht jaar werk ik op projectbasis. 
 
Ik wil mijn energie en vrije tijd graag inzetten voor zaken die maatschappelijk relevant zijn. Vijf jaar 
heb ik als vrijwilliger ‘aan het bed’ gewerkt in een hospice, daarnaast ben ik de afgelopen tien jaar 
actief als voorzitter van diverse cliëntenraden in de regionale (ouderen)zorg.  
  
Inloophuis Haaglanden is een schitterend initiatief. Iedereen die in zijn of haar directe omgeving wordt 
geconfronteerd met kanker weet hoe belangrijk een luisterend oor is, evenals een veilige plek om 
ervaringen te delen. Wat mij vooral aanspreekt in het Inloophuis is het brede aanbod aan diensten. Er is 
ook volop aandacht voor de naasten van de kankerpatiënt, voor partners en kinderen.  
Ik ben geraakt door de warmte en het enthousiasme van de vrijwilligers, ieder vanuit zijn of haar eigen 
kracht en capaciteiten. Dat is iets om te koesteren. 
 
Toen ik gevraagd werd om als secretaris het bestuur te komen versterken, heb ik niet heel lang 
geaarzeld. Mijn voorgangster heeft de afgelopen jaren een stevige basis onder dit werk gelegd. Met dit 
bestuur hoop ik de komende tijd een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het 
Inloophuis. Het zou heel mooi zijn als onze ondersteuning van mensen die getroffen worden door deze 
ernstige ziekte nog meer bekendheid krijgt in de regio.  

 
Achter de schermen van het Inloophuis is het bestuur altijd actief om de dagelijkse gang van zaken te 
ondersteunen. Soms treden we nadrukkelijker naar buiten en vertegenwoordigen wij ‘ons’ huis op 
diverse bijeenkomsten en bij de uiteenlopende activiteiten die door tal van betrokken mensen worden 
ontplooid. 
 
Vrijwilligers in het zonnetje 
Er zijn veel zaken die onze aandacht vragen, maar heel belangrijk is momenteel het vergroten van onze 
naamsbekendheid en het werven van (nog) meer enthousiaste vrijwilligers. Want zonder hen kan 
Inloophuis Haaglanden niet bestaan. Soms willen we onze ruim 45 vrijwilligers zelf in het zonnetje 
zetten, gewoon omdat ze het verdienen. We zijn dan ook heel blij dat de Gemeente Den Haag ons de 
Waarderingsprijs 2017 heeft toegekend (zie elders in deze Nieuwsbrief). Die geldprijs is geheel als blijk 
van waardering voor alle vrijwilligers.  
 
 
 

https://twitter.com/inloophuis070
http://www.inloophuishaaglanden.nl
https://www.facebook.com/pages/Inloophuis-Haaglanden/101267559965044
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Nieuwe coördinator 
Het bestuur is blij dat in de vacature van coördinator is voorzien door de benoeming van Adrie van den 
Hoek. Zij is voor ons geen onbekende en wij verwachten dan ook met deze aanstelling een waardige 
opvolgster voor Linda Lawa te hebben gevonden. Wij wensen Adrie heel veel succes in deze voor haar 
nieuwe functie. 
 
Financiën 
Hoe goed wij ook op de kleintjes letten, het draaiende houden van het Inloophuis kost geld. Daarom zijn 
we voortdurend op zoek naar fondsen die het mogelijk maken dit zinvolle werk te blijven doen. Dat 
vereist niet alleen ieders inzet maar ook de nodige creativiteit. Denk gerust met ons mee. 

 

Welkom Adrie van den Hoek, onze nieuwe coördinator 

  

Mijn naam is Adrie van den Hoek. 
Wat ben ik trots dat het bestuur mij heeft gevraagd om coördinator te worden in Inloophuis Haaglanden. 
Ik ken het natuurlijk al, ben er sinds ca drie jaar als vrijwilliger actief. Als gastvrouw, lid van de 
werkgroep Kids/KANJERS!/Jongeren en de werkgroep Fondsenwerving. Het is voor mij een mooie plek, 
ik vind er warmte, betrokkenheid en veel prachtige mensen. 
Nu ga ik mijn ervaring in het welzijnswerk (bewonersparticipatie in de brede zin van het woord, zowel 
uitvoerend en als manager) en onderwijs ( als directeur van scholen voor speciaal onderwijs) inzetten. 
Mijn taken zijn vooral de contacten met buiten, zoals scholen, ziekenhuizen, wijkoverleg, als de taken 
rond subsidies en sponsoren. 
Mijn drie kinderen en drie kleinkinderen zijn een bron van vreugde. Lezen en koken doe ik graag! 

 
 

HET LAATSTE NIEUWS 

Wijknetoverleg op bezoek 
Op 18 mei waren 23 organisaties (alle werkzaam in het Wateringseveld) op bezoek in ons Inloophuis. Zij 
kregen een rondleiding en presentatie over ons werk. Men was zeer onder de indruk en de eerste 
uitnodigingen voor een lezing in de eigen organisatie zijn al binnen! Bij Mooi waren we al. Deze instantie 
plaatst onze activiteiten en vacatures in de etalage van haar pand op de Middenweg! 

 
Studiemiddag Geloofsbeleving & Kanker 
“Ik vond het een informatieve studiemiddag en heb meer begrip voor opvattingen van andere culturen 
over kanker gekregen.” Een van de reacties van deelnemers aan onze goed bezochte studiemiddag 
Geloofsbeleving & Kanker van 24 mei. We merkten dat twee uur te kort was, daarom organiseren we 
later dit jaar wederom een dergelijke middag. Houd onze social media in de gaten. 

Themamiddag Kids georganiseerd door Triodus Kinderopvang 
Triodus kinderopvang verzorgde woensdag 14 juni tijdens de Kidsclub een les met proefjes. De kinderen 

vonden het geweldig en schaterden opgetogen bij elk proefje. Want het is natuurlijk ontzettend leuk om 
te mogen spelen met vuur, eieren door flessenhalzen te zien verdwijnen en nog veel meer. Behalve leuk 
was het leerzaam. Dit was weer een prachtige manier van samenwerken met Triodus! Dankjewel. 
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Marike Lub ontvangt koninklijke onderscheiding 

 

Burgemeester Aboutaleb speldde in april een Koninklijke Onderscheiding op bij onze bestuursvoorzitter 
Marike Lub. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Marike is groot pleitbezorger voor 
psychologie als volwaardige discipline, vooral voor kankerpatiënten. We zijn trots op onze 
bestuursvoorzitter en feliciteren haar van harte met deze prachtige en welverdiende onderscheiding. 

Fototentoonstelling wil op reis 
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Inloophuis heeft fotograaf Frank van der Burg zes 
mensen geportretteerd voor wie het Inloophuis iets waardevols betekent. Ieder heeft een eigen verhaal 
over hoe zij verbonden zijn aan het Inloophuis. Wij zijn ervan overtuigd dat deze verhalen mensen 
zullen raken, en dat zij daardoor de weg naar het Inloophuis wat makkelijker zullen vinden. Heeft jouw 
bedrijf of organisatie een plekje vrij om deze mooie tentoonstelling enkele weken te delen met jullie 
bezoekers? Neem dan contact op met coördinator Brigitte Buddingh, 070 – 308 06 54. 

 

 
 
 
BINNENKORT 
 
The Lock-up  
We willen graag in gesprek met bedrijven die met ons samen willen werken aan een grote en spannende 
fundraising actie. Wil jij je netwerk en know how inzetten voor ons Inloophuis en dé fundraiser van 2018 
worden? Neem contact op met Adrie van den Hoek voor meer informatie…. 
 

Spreekuren in HagaZiekenhuis 

Vanaf de derde week van september  krijgen we een ruimte naast de plek waar de oncologiepatiënten 
wachten op hun afspraken. Het is een ruimte met glas, zodat we er zichtbaar zitten. En ook waaruit we 
zelf mensen kunnen en mogen aanspreken. Dat willen we in de nabije toekomst graag uitbreiden op 
andere relevante afdelingen. Daarmee wordt de drempel een stuk lager! Daarnaast gaven we in juni 
voorlichting aan verpleegkundigen met als aandachtsveld palliatief en oncologie. We komen daarmee op 
het netvlies van belangrijke verwijzers. 
 

Modeshow voor en door borstkankerpatiënten 

In het kader van oktober borstkankermaand organiseren Bodyfashion De Magneet en het Inloophuis op 
donderdagavond 5 oktober een Modeshow. Nadere info volgt maar noteer deze datum alvast. 
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ANDERE ZAKEN 
 
Vacatures 
We hebben leuke vacatures voor: 
 
Balkontalenten 
Standhouders 
Themadagmedewerkers 
Gastvrouwen en gastheren 
PR & communicatietalenten 
 
Interesse of meer weten? Raadpleeg onze website 
http://www.inloophuishaaglanden.nl/?page_id=1565 
Of bel coördinator Brigitte Buddingh, 070 3080654. 
 

Steun het Inloophuis voor langere tijd – wordt Partner of Vriend 
Graag nodigen we je uit om Partner of Vriend te worden van het Inloophuis. Voor 500 euro per jaar 
word je Partner en steun je het Inloophuis enorm. Je krijgt er uiteraard ook wat voor terug. Als 
Partner word je uitgenodigd voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor Partners, ontvang je vier 
keer per jaar onze digitale nieuwsbrief Raakvlak en vermelden we je (bedrijfs)naam op onze 
website en in onze nieuwsbrief. Je kunt je voor het partnerschap aanmelden via 
info@inloophuishaaglanden.nl. Vermeld in de e-mail je naam en telefoonnummer en wij nemen 
contact met je op. Het Inloophuis is een goed doel met ANBI status dus je schenking is volledig 
aftrekbaar voor de fiscus! 
 
Wil je graag Vriend van het Inloophuis worden, dan stellen wij dit ook zeer op prijs. Je wordt al 
Vriend voor 25 euro per jaar; meer mag uiteraard. Als Vriend ontvang je vier keer per jaar onze 
digitale nieuwsbrief Raakvlak. Je kunt je als Vriend aanmelden via info@inloophuishaaglanden.nl. 
Vermeld in de e-mail je naam en telefoonnummer en wij nemen contact met je op.  

 
Bedankt 
Het Inloophuis heeft donaties, giften en steun van vrienden hard nodig. Niet alleen zijn we blij met 
financiële hulp; goederen en diensten ‘in natura’ zijn ook altijd van harte welkom. De volgende 
bedrijven en individuen hebben ons de afgelopen periode gesteund: 
 
Financieel 

 Verjaardagscadeau kleindochter van een van onze vrijwilligers: € 50 voor de Kidsclub 

 Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul: 3000 euro voor het koor Zingen voor je leven 

 Gemeente Den Haag en PEP: Waarderingsprijs van € 1600, waarmee we op donderdag 5 oktober 
onze vrijwilligers in het zonnetje gaan zetten 

 
In natura 

 Elektrocel: heeft een stroomstoring verholpen en de kosten gesponsord 

 Vishandel Van Gilst: 40 haringen gesponsord voor onze nieuwe haring lunch 

 
 
Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Inloophuis Haaglanden en wordt op verzoek gestuurd naar sponsors van het 
Inloophuis en andere nauw betrokkenen en belangstellenden. Abonneren kan via info@inloophuishaaglanden.nl. Met 
vragen en opmerkingen over Inloophuis Haaglanden kan je terecht bij Brigitte Buddingh, via 070 3080654 of 
info@inloophuishaaglanden.nl. Wil je geld doneren? Dat kan door te storten op onze rekening NL91 RABO 
03.00.601.999. Redactie: coördinatoren Brigitte Buddingh en Adrie van den Hoek. 
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