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Deze zomer is de vakantietijd anders dan anders. Misschien bent u thuis gebleven in plaats van op
vakantie te gaan. Of u geniet van een weekje weg in eigen land in plaats van die reis naar het
buitenland. Alles is anders en voor niemand hetzelfde.
Wat wel hetzelfde is, is dat het THHA zoals elke zomer gewoon is geopend, zodat iedereen die
daar behoefte aan heeft, kan langs komen voor een kopje koffie/thee en/of een gesprek!
Wel even bellen van tevoren, maar als u om 10.00 uur belt, bent u dezelfde ochtend nog welkom!
Uiteraard houden we ons aan de maatregelen van het RIVM en hebben we ons huis zo aangepast
dat u veilig kunt komen. We kijken uit naar uw komst!
Mocht u toch een weekje weg willen, dan heeft Stichting Gaandeweg een mooi aanbod voor u.
Hieronder leest u er alles over.
Vakantiebungalows te huur voor gasten THHA
Stichting Gaandeweg biedt sinds 1988 gezinnen met een jonge kankerpatiënt een vakantieweek aan.
De stichting beschikt over eigen luxe bungalows verspreid door Nederland. Daarnaast hebben zij
afspraken met diverse bungalowparken in het land.
Stichting Gaandeweg biedt nu ook gasten van het THHA de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke
prijzen gebruik te maken van de bungalows in periodes buiten schoolvakanties en feestdagen om.
Het gaat om de volgende 3 huizen:
Gelderland (Braamt) 4-persoonsvakantiehuis € 200,00 per week
Stichting Gaandeweg beschikt over een eigen vakantiehuis op Landal Stroombroek in Braamt.
Bossen, weilanden, dorpjes, wijngaarden, molens en her en der een kasteel. Dat is de omgeving van
Landal Stroombroek. Maar ook de Hanzesteden Zutphen en Deventer liggen in de buurt van dit
bungalowpark in de Achterhoek. Op het park is er van alles voor kinderen: een indoorspeelplaats,
speeltuinen buiten en een overdekt zwembad.
Limburg (Susteren) 6-persoonsvakantiehuis € 250,00 per week
Op Resort Limburg, in Susteren, heeft Stichting Gaandeweg een mooi groot vakantiehuis. Het park is
een ideale uitvalsbasis voor diverse uitjes. Op het park bevindt zich een zwemparadijs met wellness
center, restaurant met lounge, terras, snackbar en feestzaal, een prachtige recreatievijver met
glijbanen en diverse sport- en spelmogelijkheden. Kortom… een landgoed voor jong en oud!
Gelderland (Otterlo) 8-persoonsvakantiehuis € 350,00 per week
DroomPark De Zanding biedt onze Gaandeweg-gezinnen eindeloos veel mogelijkheden voor een
ontspannen week op de Veluwe. Het park is gelegen op één van de mooiste plekjes, net buiten het
Veluwse dorpje Otterlo. Stichting Gaandeweg heeft er een 8-persoonshuis, speciaal voor
grotere families.

De huizen liggen rondom een natuurmeer (waarin volop gezwommen wordt in de zomermaanden)
met een eigen strand. Midden op het meer ligt het spannende Avonturen Survival Eiland. Kleine
kinderen vermaken zich in de speciaal voor hun leeftijd aangepaste speeltoestellen, terwijl wat
oudere kinderen veel klim- en klauterplezier beleven in het 11 meter hoge super klimnet.
Wilt u gebruik maken van dit mooie aanbod? Meldt u zich dan aan bij het via info@thharnhem.nl of
via 026 – 21 33 196. Wij vullen een aanvraag in, waarna Stichting Gaandeweg contact met u
opneemt.
Aanbod najaar 2020
We gaan alles op alles zetten om u vanaf september weer mooie en gevarieerde activiteiten te
kunnen aanbieden. Van massage tot schrijven, van wandelen tot voetreflexmassage. Uiteraard met
inachtneming van alle maatregelen zodat het veilig is voor u, maar ook voor onze vrijwilligers.
Zodra we het aanbod rond hebben, sturen we u een nieuwsbrief met daarin alle informatie rond de
activiteiten. Ook kunt u altijd alle activiteiten vinden op onze website onder Agenda.
Voor actuele informatie over het huis, over ons aanbod, maar ook over andere zaken rondom kanker
kunt u ook terecht op onze facebookpagina.
Helpt u het THHA?
Het THHA bestaat door giften en donaties; wij ontvangen geen structurele financiele ondersteuning
vanuit de overheid of vanuit bijv. het KWF. Door alle maatregelen rond het Coronavirus is een aantal
evenementen dit jaar niet doorgegaan. Evenementen waarbij geld opgehaald zou worden voor het
THHA. Dat betekent dat een groot deel van onze inkomsten is weggevallen. We willen natuurlijk dit
jaar en alle volgende jaren een plek blijven, waar mensen die geraakt zijn door kanker terecht
kunnen voor hulp en ondersteuning in hun proces. Daar is geld voor nodig.
U weet als geen ander wat wij als inloophuis kunnen betekenen. Wilt u ons helpen dit te kunnen
blijven doen, ook voor uw toekomstige lotgenoten? Doneer dan en help zo mee aan het
voortbestaan van het THHA. U kunt dit doen door een bedrag over te maken naar bankrekening:
NL 15 RABO 0147 504 775 t.n.v. Stichting Toon Hermans Huis Arnhemo.v.v. donatie THHA.
Dank u wel!
Kopij aanleveren
Heeft u zelf een stuk geschreven of heeft u een interessant stuk gelezen en wilt u deze delen in onze
nieuwsbrief, stuur deze dan naar nieuwsbrief@thharnhem.nl.
We proberen stukken zo beknopt mogelijk te houden en verwijzen indien wenselijk door naar onze website. De redactie
behoudt zich het recht stukken in te korten, te redigeren en aan te passen.
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