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Het is al een tijdje geleden dat we een nieuwsbrief hebben verstuurd. Maar nu hebben we
nieuws dat we graag met jullie delen en omdat we elkaar niet kunnen ontmoeten in het
huis, doen we dat via deze nieuwsbrief.
Voorlopig blijft het huis nog gesloten tot 1 juni a.s. We houden de persconferenties
nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen vanuit het kabinet. Hopelijk komen er
versoepelingen en kunnen we weer open, zodat iedereen die daar behoefte aan heeft, kan
langskomen voor een kopje koffie/thee en/of een gesprek of meedoen aan activiteiten.
Vanuit het bestuur:
Suzanne Ross
Per heden hebben we een nieuw gezicht in het
bestuur en zij stelt zich graag aan jullie voor.
“Ik ben Suzanne, woon samen met Michiel en onze
3 kids in Arnhem. In het recreatiegebied
Meinerswijk ligt mijn ‘garage’ oftewel werkplek
waar ik diverse werkzaamheden combineer. Ik
werk als zelfstandig coach, geef trainingen en
workshops èn knap oude vintage campers op. Een
heerlijke combinatie die ik voor een aantal jaren
terug niet voor mogelijk had gehouden.
Door mijn eigen ervaringen rondom de diagnose kanker met de bijbehorende ‘restschade’ weet ik als
geen ander wat de enorme impact van deze ziekte is. Alles wordt anders en het vraagt veerkracht, lef
en daadkracht om keuzes te maken om een gelukkig leven te leiden.
De uitnodiging van Eric de Waard om lid te worden van het bestuur van het Toon Hermans Huis
Arnhem kwam spontaan en voelt als een schoen die past. Hier komt mijn expertise als fysio –en
ergotherapeut, coach en ervaringsdeskundige samen en kan ik een effectieve bijdrage leveren aan de
zorg voor mensen met kanker en hun naasten.
Ik kijk uit naar de diverse ontmoetingen met jullie zodra het THHA weer open kan!
Suzanne”

Vanuit de coördinatoren:
Aanwezigheid Stefanie en Anje
Nu zowel Anje als Stefanie een baan buiten het huis gaan combineren met hun coördinatortaken zal
er per 1 mei het één en ander gaan veranderen qua hun aanwezigheid in het huis. Anje is elke
dinsdag aanwezig in het huis en Stefanie elke even week van dinsdag t/m vrijdag. Dit betekent dat zij

1 dag per 2 weken gezamenlijk aanwezig zijn voor o.a. afspraken. In de oneven weken is er van
woensdag t/m vrijdag dus geen coördinator aanwezig. Dit zal zeker geen problemen opleveren, maar
het is goed om voorbereid te zijn op onverwachte zaken. Het bestuur gaat i.o.m. Stefanie en Anje
hiervoor een oplossing vinden. Daarover binnenkort meer.

Vanuit de gastvrouwen:
Afscheid Anneke van Geelkerken
Anneke heeft besloten om te stoppen met haar vrijwilligerswerk voor ons huis. Anneke is in 2015 als
gastvrouw gestart in het huis. Daarnaast was zij gastvrouw namens het THHA op het oncologisch
centrum in Rijnstate. De afgelopen 2 jaar heeft Anneke bovendien een deel van de gastenregistratie
op zich genomen. Het laatste jaar waarin we voornamelijk gesloten zijn geweest, heeft Anneke doen
beseffen dat zij haar rol als gastvrouw liever ergens anders inzet.
We bedanken Anneke van harte voor haar inzet en bijdrage aan ons huis en ons gastvrouwenteam!

Vanuit de fondsenwervingscommissie:
Afscheid van Saskia Plantinga
Saskia was sinds september 2020 lid van de fondsenwervingscommissie. Zij heeft diverse contacten
gelegd met bedrijven en de Arnhemse uitdaging. Toch is er in goed onderling overleg besloten om uit
elkaar te gaan. We bedanken Saskia voor haar inzet en de zaken die zij heeft weten de regelen voor
het huis. Wij wensen haar al het goede voor de toekomst.
Afscheid Greetje van Vroonhoven
Ook Greetje was sinds september 2020 lid van de fondsenwervingscommissie. In afwachting van een
nieuwe baan is zij vol enthousiasme gestart met de administratieve ondersteuning van de commissie.
Daarnaast speelde zij een belangrijke rol bij de Huis in Actie-actie van het KWF. Gelukkig voor Greetje
heeft zij sinds maart jl. een nieuwe baan gevonden, waardoor zij helaas voor ons geen tijd meer voor
haar vrijwilligerswerk voor het huis. Ook omdat ze voor haar nieuwe baan een opleiding gaat volgen.
We danken Greetje hartelijk voor haar inzet en wensen haar veel succes in haar werk!

We hopen dat we deze zomer eindelijk weer een borrel/BBQ kunnen organiseren waarbij
we onze nieuwe vrijwilligers officieel kunnen verwelkomen en onze vertrekkende
vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten!
Houd nog even vol… en heel graag tot snel ziens in het THHA!

