Jaarverslag 2017

Er is in 2017 veel gebeurd!

Algemeen - Vrije inloop
Robijn huijs is in 2017 (bijna) elke dinsdag en elke donderdag open van 10:00 - 16:00 uur.
Mensen met kanker en hun naasten kunnen vrij binnenlopen voor een persoonlijk gesprek, voor
activiteiten, voor lotgenotencontact, voor evenementen en voor nog veel meer.

Zichtbaar

Om de zichtbaarheid en de naamsbekendheid te vergroten is op
vrijdag 6 januari van 09:00 - 19:30 uur en op zaterdag 7 januari van
08:00 - 19:00 uur een informatiestand ingericht bij Albert Heijn
Hillenga in Assen (Wijk Peelo).
Alle klanten kunnen op die manier kennismaken met Robijn huijs, haar
missie en wat we doen.
Robijn huijs bij Albert Heijn Hillenga
(Assen Peelo)

Wát een mooie en persoonlijke gesprekken …

Op dinsdag 14 februari geeft Initiatiefnemer & Coördinator Cees van der Boom een presentatie aan de
leden van ‘Smoelenwerk’ bij Van der Valk in Assen; op dinsdag 14 februari aan geïnteresseerde leden
van Rotary Zuidlaren - Anloo en op donderdag 6 april aan leden van Rotary Assen.

Op zaterdag 7 oktober staat Robijn huijs met een informatiestand bij Albert Heijn Assen Kloosterveen,
op zaterdag 14 oktober bij Albert Heijn Hillenga in Assen Peelo,

Op donderdagavond 9 november zijn we aanwezig bij de Ladies Night bij GroenRijk De Boer in Assen.
GroenRijk Assen is volledig in kerstsfeer en het is een drukte van jewelste.

Ook hier hebben we hele mooie en bijzondere gesprekken.

Evenementen
Op zondag 26 maart organiseren we het Robijn huijs Spring Event.
Veel mensen komen kennis maken met Robijn huijs en met verschillende
aanbieders die mensen met kanker en hun naasten graag ondersteunen en
die Robijn huijs een warm hart toedragen.
Het is een bijzondere beleef- en ervaringsdag en iedereen is zeer enthousiast.
“Dat is zeker voor herhaling vatbaar!” Een uitspraak van gasten en van de
vele vrijwilligers.
Robijn huijs Spring Event

Op zaterdag 10 juni organiseren we het Robijn huijs Summer Event.
Gasten die eerder op het Spring Event waren komen langs en we zien ook
weer vele nieuwe gezichten.
Het is een bijzondere dag. Enthousiaste reacties van gasten en vele
persoonlijke verhalen.
We zijn het er allemaal over eens dat we dit voortzetten!
Robijn huijs Summer Event

Op zondag 5 november organiseren we het Robijn huijs Winter Event.
Naast persoonlijke beleving is er nu ook boomzaagkunstenaar Erik van der
Leur aanwezig. Het is buiten bitterkoud en gasten kijken achter de ramen met
ontzag toe hoe hij de meest schitterende vormen uit hout tovert. Wat een
kunstenaar …
Gasten gaan zeer voldaan en met een smile van oor-tot-oor naar buiten.

Robijn huijs Winter Event

Lezing

Op woensdag 1 september organiseren Sander de Hosson en Cees
van der Boom de lezing ‘Wat ú wilt’ in de Grote Zaal van Theater De
Nieuwe Kolk.
Het lijkt fotograaf Aletta en cameraman Vincent Armee een goed idee
om een film te maken van Mara Visser, gaste van Robijn huijs, over
haar ervaringen.
Op dinsdag 8 augustus hebben we een ontmoeting om het script te
bespreken en op donderdag 10 augustus zijn de daadwerkelijke
filmopnamen.
Op 17 augustus ziet Mara, samen met haar man, het eindresultaat.
‘Wat ú wilt’

Beiden zijn zeer onder de indruk van het eindresultaat en Mara geeft
toestemming om de film tijdens ‘Wat ú wilt’ te tonen.
Op 17 augustus ziet Mara, samen met haar man, het eindresultaat.
Beiden zijn zeer onder de indruk van het eindresultaat en Mara geeft
toestemming om de film tijdens ‘Wat ú wilt’ te tonen.

‘Mara, de film …’

Voorzitter Willy Leeffers is benieuwd naar de onderwerpen van de
lezing van Cees van der Boom en komt op vrijdag 8 september op
bezoek om een eerste indruk te krijgen.

De lezing van Cees van der Boom gaat over ‘Zelfregie bij Kanker’ en de
enorme impact van de emotionele rollercoaster na het horen van de
diagnose kanker. ‘En dan …?’

Cees van der Boom:
‘Zelfregie bij Kanker’

Op 13 september is het dan zo ver: ‘Wat ú wilt.’ De Grote Zaal van De
Nieuwe Kolk biedt 850 bezoekers de ruimte; de lezing is uitverkocht!
Voor de pauze spreekt Cees van der Boom en zien de gasten Mara’s
film.

Na de pauze start Lisanne Spaander met haar persoonlijke verhaal en
het lied ‘Vechtersbaas.’
Ze komt op met een meterslange kralenketting, elke kraal heeft een
diepe betekenis …
Lisanne Spaander:
‘Vechtersbaas’

… en vervolgens spreekt Sander de Hosson over ‘Zorg in de laatste
levensfase.’
Indrukwekkend is zijn voordracht over ‘Slotcouplet.’

Sander de Hosson:
‘Zorg in de laatste levensfase’

Hij krijgt van Longkanker Nederland de Global Lung Cancer Award en
Lisanne zingt ‘Mag ik dan bij jou.’ Een hele bijzondere avond!

Na afloop zijn er lovende reacties en staande ovaties: ‘Je kent mij niet en jij staat daar mijn verhaal te
vertellen,’ zegt een gaste. Een ander zegt: ‘Door jouw verhaal begrijpt mijn partner nu ineens de impact
en wat het voor bij betekent.’ ‘Kippenvel, dat verhaal van Sander.’ ‘Dat laat je niet los, he?!?’

SamenLoop voor Hoop Gieten

Op zaterdag 17 juni en zondag 18 juni wordt de SamenLoop voor
Hoop Gieten gehouden. Voorzitter Edgard Weening tekent samen
met Pieter Beintema, Penningmeester van Robijn huijs, de
samenwerkingsovereenkomst op donderdag 30 maart.
Robijn huijs krijgt als dank voor de samenwerking 1% van de
opbrengst met een maximum van € 1.000,00.
SamenLoop voor Hoop Gieten

Op woensdagavond 3 mei geeft Cees van der Boom een presentatie aan de vrijwilligers van de
SamenLoop en op woensdagavond 17 mei aan de eregasten in Gieten.
De dagen zijn zeer indrukwekkend en met veel kippenvelmomenten. We spreken met veel bezoekers /
deelnemers en we horen veel persoonlijke verhalen. Dankbaar dat we veel mensen kunnen
bemoedigen!

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:
Willy Leeffers - Voorzitter
Frauke Boer - Secretaris
Willy Leeffers
Voorzitter

Pieter Beintema - Penningmeester

Vergaderingen zijn er op 16 januari, 16 februari, 20 april (vervallen) 11 mei, 29
juni, 14 september, 5 oktober, 12 oktober en 8 december.

Frauke Boer
Secretaris

Op 16 januari blijkt Ingrid, die voor ons de subsidieaanvragen zou schrijven en
indienen, gestopt met haar werkzaamheden. Het bestuur besluit om dat dan
zelf op te pakken. In de vergadering van 16 februari beslist het bestuur om
fondsenwerving in maart actief op te pakken.

Op 11 mei is duidelijk welke fondsen geld zouden kunnen geven, maar
moeten er concrete plannen ingediend worden. Het bestuur vraagt Cees van
der Boom om projectvoorstellen te schrijven (De Kolk, film, markt, …).

Pieter Beintema
Penningmeester

Op 22 juni stuurt Cees diverse projectvoorstellen naar het bestuur ter
goedkeuring en om subsidies aan te vragen. Die bespreken we op 29 juni.
Medio augustus krijgt Cees het verzoek om de teksten aan te passen zodat die
een geheel vormen met de algemene inleiding van het bestuur.

Op 5 oktober besluit het bestuur dat de projectvoorstellen opleiding vrijwilligers én die van de excellent
coach opleiding kleine aanpassingen behoeven. Zij vragen Cees van der Boom om die aanpassingen te
realiseren.
Zodra die door Cees gerealiseerd zijn, worden ze ingediend bij enkele fondsen met verzoek om de
subsidies daarvoor toe te kennen.
Op 12 oktober zijn de inleidingen klaar en wordt afgesproken dat:
* Projectvoorstel 1: scholing vrijwilligers en coördinator
* Projectvoorstel 2: leuke activiteit voor mensen met kanker
* Projectvoorstel 3: thema-avonden informatief voor mensen met kanker
* Projectvoorstel 4: thema-avond voor partners en ook die voor het Music Concert

worden ingediend bij de fondsen met het verzoek om de subsidie aanvragen te honoreren en Robijn
huijs die gelden - als gevraagd - beschikbaar te stellen.

Op 8 december bespreken we mogelijke nieuwe activiteiten en P.R. voor in 2018 zoals bijvoorbeeld een
Rally die we graag willen organiseren in samenwerking met bijvoorbeeld de Rotary.
Cees van der Boom heeft dit al in de week gezet. Ook zijn acties via kinderen op scholen mogelijk dor
bijvoorbeeld hen te vragen om op zoek te gaan naar sponsoren, etc.

Frauke Boer (secretaris) meldt in die vergadering dat het opstarten van haar tweede bedrijf zoveel tijd
kost, dat ze niet kan doen wat Robijn huijs nodig heeft en/of zou hebben. Ze verzoekt Cees van der
Boom om op zoek te gaan naar een nieuwe secretaris.

Bezoek
Op donderdag 9 februari komt een zeer geïnteresseerde wethouder Harry
Dijkstra van Gemeente Aa en Hunze op bezoek.
Hij is zeer betrokken en luistert met volle aandacht naar onze missie, visie en
wat wij voor mensen met kanker en hun naasten doen.
Wethouder Harry Dijkstra
Gemeente Aa en Hunze

Hij is ook ambassadeur van de SamenLoop voor Hoop Gieten.

In de Pers
In de Asser Courant van donderdag 20 juli verschijnt een artikel van Robbert
Willemsen.
‘Juiste zorg rond kanker in emotionele achtbaan.’
Dit betreft de lezing die Sander de Hosson en Cees van der Boom organiseren
op woensdag 13 september : ‘Wat ú wilt.’

Asser Courant
‘Juiste zorg rond kanker in
emotionele achtbaan’

In de Asser Courant van donderdag 21 september verschijnt een artikel van
Robbert Willemsen.
‘Stortvloed aan emoties.’
‘Indrukwekkende lezing over ‘menselijke zorg’ bij kanker.

Asser Courant meldt
‘Stortvloed aan emoties’

Financiën

Robijn huijs is een vrijwilligersorganisatie met een ANBI-status en volledig
afhankelijk van giften, donaties, sponsoring en subsidies.
Enkele supermarkten in Assen en omgeving zijn bereid om de emballage ter
beschikking te stellen aan Robijn huijs.
Winkelende bezoekers die hun lege flessen terugbrengen kunnen dan
besluiten om de statiegeld bon te doneren aan Robijn huijs in de
emballagezuil.

Gastlessen
Op maandag 30 oktober gaan Mara Visser (gaste) en Cees van der Boom naar Drenthe College voor een
gastles aan verpleegkundigen in opleiding.
De studenten lijken eerst wat onwennig maar al gauw zijn ze bijzonder geïnteresseerd en krijgen zowel
Mara als Cees veel vragen.
Deze gaan met name over de beleving, zorg en zorgvraagstukken.

Cees van der Boom
Initiatiefnemer & Coördinator Robijn huijs

