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NIEUWS VAN HET BESTUUR  
 

Inmiddels is het eerste kwartaal van 2017 bijna verstreken, en het bestuur 
is volop bezig met haar drie speerpunten, die gedefinieerd zijn in het 
beleidsplan: werving meer vrijwilligers, verhogen bezoekersaantallen en 
fondsenwerving. 
 
Vrijwilligers 
Zoals in 2016 zal een informatiemarkt voor vrijwilligerswerk bij het 
Inloophuis worden gehouden. Dit is een mooie, laagdrempelige manier voor 
geïnteresseerden, om kennis te maken met het Inloophuis en zich te 

informeren over vrijwilligerswerk. Houd de website in de gaten voor meer informatie. 
 
Bezoekersaantallen 
Het inzetten van middelen zoals Facebook en het daarop aankondigen van events, vacatures enz. 
zal zorgen voor meer zichtbaarheid. Het inzetten van Instagram kan ook succesvol zijn. Meer 
jongeren zullen zich door deze media binden aan het Inloophuis. Contacten onderhouden en 
uitbreiden met scholen en instanties zoals Centrum Jeugd en Gezin blijft ook belangrijk. 
 
Ook de zichtbaarheid en aanwezigheid van het Inloophuis in ziekenhuizen zal aandacht krijgen. Er 
zijn ambassadeurs aanwezig bij evenementen, informatiemarkten en lotgenotenbijeenkomsten 
binnen de ziekenhuizen. Ook wil het Inloophuis daar eigen ruimtes verwerven voor activiteiten. 
 
Fondsenwerving 
Naast het intensiveren van contacten met bestaande fondsen zoals Fonds 1818, Oranjefonds en de 
Gemeente Den Haag, zullen alternatieven moeten worden gevonden en ontwikkeld. Mogelijkheden 
zoals crowdfunding zullen onderzocht worden. Het bestuur blijft actief en zal de ontwikkelingen 
betreffende de speerpunten communiceren. 
 
Namens het bestuur, Wilja Krikke  
 
HET LAATSTE NIEUWS 

In memoriam Irene Keller 
 

Op 4 maart 2017 heeft Irene Keller, secretaris van ons bestuur, haar 
ongelijke strijd op moeten geven. Zoals wij haar kennen heeft zij zich, 
met haar iets onderkoelde kijk op het leven, moeten overgeven aan de 
dood. 

Zij wist dat het ging komen met haar laatste diagnose. Ze gaf ons dan ook 
het bericht dat ieder zich moest voorbereiden op haar heengaan. Tot het 
laatst heeft ze ons gesteund in ons verdriet om haar. Wij stonden allen 
eigenlijk met lege handen maar met vele gedachten bij haar. Gelukkig 
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waren er veel lieve mensen om haar heen die haar lichamelijk en geestelijk steunden in de laatste 
dagen. 

Ieder vult haar ‘zijn’ in, in zijn eigen palet en allen zijn we blij dat we haar mochten kennen. 

Irene Keller was van het begin secretaris van het Bestuur van Inloophuis Haaglanden. Naast alle 
secretariële kanten van haar functie regelde ze ook veel financiële zaken en zorgde ze ervoor dat 
alle benodigde (financiële) stukken toch weer op tijd op de site kwamen. 

Een voortdurende zorg was de bewaking van de actielijst binnen het Bestuur. Ze kon niet nalaten 
de andere bestuursleden op hun verantwoordelijkheid te wijzen. 
Ook als vrijwilliger was Irene actief binnen ons Inloophuis. Zo was ze lid van de werkgroep 
sponsoring en zorgde er de laatste jaren voor dat via de collecte ook jaarlijks de kas van het 
Inloophuis een substantiële injectie kreeg. 

Tijdens de bestuursvergadering bleek haar kennis van het wel en wee van het Inloophuis van 
onschatbare waarde. Alle vrijwilligers kenden haar en zij kende alle vrijwilligers. Haar kennis van 
het Inloophuis gaf een duidelijke richting aan het beleid van het Bestuur. 

“Waren er geen minpunten?”, hoor ik je denken. Nee eigenlijk niet.  . . . . Een tikkeltje eigenwijs 
was ze wel en dan moest je alles uit de kast halen om haar te overtuigen dat we via een andere 
richting ook de goede kant op kunnen gaan. 

Wij hebben haar ervaren als een prachtig mens en een drijvende kracht voor het Inloophuis. 

Nieuwe baan voor coördinator Linda Lawa 
Na tien jaar heeft Linda Lawa afscheid genomen van het Inloophuis. Ze 
is elders aan de slag gegaan als kunstzinnig kinder- en gezinstherapeute. 

Linda heeft veel voor het Inloophuis betekend. Zo heeft zij niet alleen 
handvatten aangereikt aan kinderen en jongeren met hun ouders, hoe zij 
kunnen omgaan met iemand die geraakt is door kanker. Ook docenten en 
andere professionals hebben van haar expertise gebruik mogen 
maken. Niet in de laatste plaats door het door Linda geschreven handboek 
’s Nachts hoor ik de troostvogel zingen. Ze heeft dit boek speciaal 

geschreven voor leerkrachten die te maken hebben met een leerling van wie een ouder kanker 
heeft. Linda heeft het Inloophuis voor wat betreft het kids- en jongerengedeelte mede op de kaart 
gezet. 

Wij bedanken Linda van harte en wensen haar veel plezier en succes in haar nieuwe functie. Op  
20 maart vinden er sollicitatiegesprekken plaats voor een nieuwe coördinator. Wij houden je op de 
hoogte! 

Feest bij Inloophuis Haaglanden 

In maart steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen 
uit de mouwen tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van 

Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ook Inloophuis 
Haaglanden had zich aangemeld voor NLdoet: op vrijdag 10 maart 
organiseerde het een bijzondere middag, niet in de laatste plaats door de 
aanwezigheid van staatssecretaris van SZW Jetta Klijnsma. Onder het 
genot van een high tea, verzorgd door leerlingen en docent van het 
Roemer Visscher College Den Haag, werd afscheid genomen van Fred en 
Hilde Lindhout, de oprichters van Inloophuis Haaglanden.  
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Stadsdeeldirecteur Escamp René Baron overhandigde 
hen een dikverdiende stadsspeld, evenals An van der 
Gaag, Yvonne van den Wijngaard, Nel Hekhuizen en 
Harry Zuidwijk (die afwezig was). Allen zijn minstens 
tien jaar vrijwilliger voor het Inloophuis (geweest). 
 
Wij bedanken Fred en Hilde Lindhout voor het vele, 
met liefde gedane werk voor en achter de schermen 
van het Inloophuis, dat zij in die ruim tien jaar hebben 
verzet. Dankzij hen en de hulp van onze (oud-) 
vrijwilligers is het Inloophuis een begrip geworden in 
de regio. 
 

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 Brigitte Buddingh, 070 – 308 06 54. 

 

 
 

KORTE BERICHTEN 

Maandag 16 januari verzorgde Annette Koedood van La Plume Coaching een workshop 'Passie' voor 
onze vrijwilligers. Met elkaar hebben de vrijwilligers een mooi schilderij gemaakt. Het was een 
hele inspirerende en leuke workshop. Wil je ook vrijwilliger bij het Inloophuis worden? Bel Brigitte 
Buddingh (070 – 308 06 54) voor de mogelijkheden. 
 
Op 24 januari heeft het Inloophuis een gastles ‘Praten over Kanker’ gegeven op het Segbroek 
College. We werden geraakt door de kinderen die zich bloot durfden geven. Een mooi gesprek over 
kanker en gevoelens. Ook op de school van jouw (klein)kind kan het Inloophuis gastlessen 
verzorgen. Bel met het Inloophuis voor meer informatie. 

 
 
BINNENKORT 
 
Studiemiddag Geloofsbeleving en kanker  

Inloophuis Haaglanden organiseert in samenwerking met Haaglanden Medisch 
Centrum op 24 mei een studiemiddag met als thema: ‘Geloofsbeleving en 
kanker’. Geestelijke verzorgers van drie geloven (Christelijk, Hindoestaans en 
Moslim), allemaal beroepsmatig verbonden aan het HMC, zullen tijdens de 
studiemiddag spreken. De geestelijke verzorgers geven professioneel advies 
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over ethische vraagstukken die te maken hebben met zorgverlening en beleidsvorming.  

Het accent deze middag zal liggen op interactie. Verder zal er o.a. de film 'Ik heb een dokter in 
Marokko' worden getoond. Deze is illustratief voor het omgaan met kanker binnen de Marokkaanse 
cultuur. Meer informatie over deze studiemiddag in het Inloophuis kun je vinden op onze website.  

 
 
ANDERE ZAKEN 
 
Vacatures 
 
Wij hebben veel ambities en zijn daardoor altijd op zoek naar vrijwilligers om te helpen deze te 
realiseren. Heb je een netwerk op het gebied van kanker, kun je goed contacten leggen 
en samenwerken en vind je het fijn om interessante en zinvolle projecten met ons en voor onze 
gasten te organiseren? Wees welkom en bel Brigitte Buddingh, 070 – 308 06 54. 
 

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 
wordt je Partner en steun je het Inloophuis enorm. Je krijgt er uiteraard ook wat voor terug. Als 
Partner wordt 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 
Willem van Heckfonds: € 10.000 sponsorgeld 
 
In natura 
Albert Heijn Hoge Veld: Boodschappen voor Valentijns Ladies Day 
Apotheek & Beauty, Monster: huidtherapeutes voor Valentijns Ladies Day 
Bloemenwinkel I Fiori, Wateringse Veld: Valentijns boeketten voor Ladies Day 
 
En wist u dat onze schoonmaakster iedere week 1 uur van haar schoonmaaktijd sponsort? 

 
 
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: Nicolette Wildeboer en Brigitte Buddingh. 
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