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Stichting de Gele Linde
Tijden veranderen en het is goed om hierin mee te bewegen. Dit is ook hetgeen de stichting
Inloophuis de Gele Linde in 2017 heeft gedaan. We zien dat er steeds meer instanties zich bezig
houden met het welzijn van mensen en dat de ziekte kanker ook steeds meer bij hun de aandacht
krijgt. Begeleiding vanuit ziekenhuizen wordt steeds beter en er zijn steeds meer andere plekken
waar mensen die in hun omgeving te maken hebben met kanker of zelf hiermee geconfronteerd zijn,
aanspreekpunten waar je terecht kan.
Dit is eigenlijk een hele mooie verandering in onze maatschappij. Soms is het feit dat je niet meer zo
hard nodig bent alleen maar een goed teken. Na tien jaar Stichting Inloophuis de Gele Linde zien wij
als bestuur en vrijwilligers ook dat er voor ons het nodige veranderd is. Het inloophuis wordt steeds
minder bezocht en het aansluiten van onze stichting bij Tom in de Buurt in Boskoop is een mooie
samenwerking waarmee wij toch ons doel kunnen bereiken.
Nadat in 2016 het inloophuis in Alphen aan den Rijn zelfstandig is doorgegaan is in 2017 besloten het
inloophuis in Gouda te sluiten. De reden hiervan is een teruglopend aantal bezoekers aan het
inloophuis.
Dit geldt ook voor het Inloophuis in Boskoop. Ook hier zagen we een teruglopend aantal bezoekers.
Daarom is tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van 1 februari besloten om het inloophuis locatie
Boskoop ook vanaf mei 2017 te sluiten. Gezien de kosten van locatiehuur en daar tegenover het lage
aantal bezoekers is besloten om op een andere wijze verder te gaan.
Het Inloophuis de Gele Linde gaat niet weg, maar verandert wel. Zo is besloten om de naam te
wijzigen in Stichting de Gele Linde, voor mensen die leven met kanker. Onder deze stichting willen
wij nog wel diverse activiteiten blijven ontwikkelen en ook de samenwerking met Tom in de Buurt
intensiveren. Met een nieuwe website blijven we zichtbaar.
In samenspraak met de vrijwilligers willen wij vier momenten per jaar oppakken. Hierbij denken wij
aan de actie ‘een roos om door te geven’ tijdens Wereldkankerdag, deelname aan Samenloop voor
Hoop en twee thema avonden. Verder staan wij altijd open als er behoefte is voor een gesprek met
een van onze vrijwilligers.
De stichting gaat verder met een minimaal bestuur, bestaande uit; Voorzitter Hans Berger, secretaris
Helma van der Louw, penningmeester Mea Hiskes en Linda de Keijzer, ondersteuning en
websitebeheer.
Wij hopen ook in 2018 en verder toch nog een beroep te mogen doen op al onze vrijwilligers die het
Inloophuis de afgelopen jaren met veel enthousiasme hebben bemenst. Waarvoor nogmaals
hartelijke dank.
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