
Inloophuis De Rose-Linde is een open huis voor iedereen die met de ziekte kanker te
maken heeft. We bieden laagdrempelige ondersteuning voor (ex)patiënten,
mantelzorgers, partners, naasten en nabestaanden. Middels deze nieuwsbrief willen
we gasten van het inloophuis, vrijwilligers en netwerkpartners op de hoogte houden
van de ontwikkelingen aangaande het inloophuis. Ken je iemand die mogelijk
geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief of onze ondersteuning goed kan gebruiken?
Stuur deze nieuwsbrief gerust door.

Open voor Individuele gesprekken en
telefonisch contact.

Op dit moment belt een groep vrijwilligers actief
naar gasten van het inloophuis om te vragen hoe
het met ze gaat. Het inloophuis is momenteel
alleen open voor individuele gesprekken en blijft
ook digitaal en telefonisch bereikbaar. Op deze
manier wordt toch nog een zinvolle invulling
gegeven aan een belangrijk deel van de functie die
het inloophuis graag vervult, namelijk het
aanbieden van een luisterend oor. Ken je mensen
die te maken hebben met de ziekte kanker en een
luisterend oor goed kunnen gebruiken? Laat het
ons weten, dan zal na zijn/haar instemming
contact worden opgenomen.
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Het afgelopen jaar is het ook voor De Rose-Linde, haar gasten en vrijwilligers niet eenvoudig
geweest. Door de alarmerende berichten over de verspreiding van het coronavirus en om geen
risico te nemen, hebben we begin november 2020 weer de deuren gesloten. Wij bekijken de
situatie week voor week. Houd onze website en facebookpagina in de gaten voor de
openingstijden.

Inloophuis gesloten voor groepen gasten. 



Binnenactiviteiten on hold, oriëntatie op nieuwe activiteiten

In de tijd voor de coronapandemie bood het inloophuis verschillende binnen- en
buitenactiviteiten aan. De binnenactiviteiten zijn on-hold gezet. Zodra het mogelijk is,
willen we groepen gasten weer verwelkomen in het inloophuis middels de
inloopfunctie en langzaamaan opbouwen met de activiteiten waar de gasten behoefte
aan hebben. Ook zijn we ons als inloophuis aan het oriënteren op nieuwe activiteiten
waarbij onderwerpen die onze gasten en de doelgroep raken op een creatieve manier
bespreekbaar worden gemaakt, met ruimte voor gevoelens.

Beperkte buitenactiviteiten

De groepswandelingen op de vrijdagochtenden zijn ook even on-hold gezet.
Zodra buiten gewandeld/gesport mag worden met groepen bestaande uit
meer dan twee personen, zal de wandelgroep weer starten. Neem bij
interesse contact op met het inloophuis om geïnformeerd te worden of te
blijven. Ook de Jeu des Bouls spelen zijn beperkt door de thans geldende
maatregelen. Bij interesse kan je contact opnemen met het inloophuis.
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Bewegingsactiviteit voor gasten van De Rose-
Linde bij Fytaal Roosendaal

In fysiotherapiecentrum Fytaal (Langdonk 5, het
gebouw waar het inloophuis is gehuisvest) vinden
nog wel de bewegingsactiviteiten plaats. Dankzij de
sponsoring van Team Doelbewust kunnen gasten van
het inloophuis hieraan gratis meedoen. Ook bij deze
activiteit worden de thans geldende landelijke
maatregelen in acht genomen. Als je interesse hebt,
kan je contact opnemen met het inloophuis of met
Fytaal Roosendaal via info@fytaal-roosendaal.nl.

Elk jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan
bij de ziekte kanker. Dit jaar is er bijzondere
aandacht voor kanker in coronatijd. Juist nu is het
belangrijk dat we oog blijven houden voor de impact
van kanker. En dat mensen met kanker en hun
naasten de weg weten te vinden naar coronaproof
zorg en ondersteuning. Ken jij iemand in je
omgeving die getroffen is door kanker en wil je deze
laten weten dat je aan hem/haar denkt? Stuur ze dan
een berichtje, digitale knuffel of een lief kaartje. Zij
hebben jouw steun hard nodig in deze zware tijd. Je
kan ook het social media bericht van Inloophuis de
Rose-Linde delen via onze Facebookpagina of
Instagram, zie hieronder voor de nodige links. Kijk
ook voor meer informatie op
www.wereldkankerdag.nl.
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Wereldkankerdag op donderdag 4 februari 2021



Graag wijzen we jullie op de campagne ‘Kanker
wacht niet’. Met deze campagne roepen
kankerpatiëntenorganisaties en organisaties
van zorgverleners die kanker behandelen op
om bij klachten of zorgen vooral contact met
de (huis)arts te blijven opnemen. Een
belangrijke boodschap, want sinds het begin
van de coronacrisis zijn veel diagnoses (te) laat
gesteld omdat mensen de zorg mijden uit
angst voor besmetting of omdat zij denken dat
de arts geen tijd heeft. Ga naar
www.kankerwachtniet.nl voor meer informatie
en breng deze website onder de aandacht van
je kennissenkring.

Team Doelbewust is al sinds de start van de activiteiten van De Rose-Linde
betrokken als belangrijke steunpilaar. Mede dankzij de bijdragen van Team
Doelbewust kan De Rose-Linde haar activiteiten uitvoeren. Groot was het
enthousiasme dan ook toen een afvaardiging van het bestuur van De Rose-Linde
onlangs een nieuw driejarig contract met Team Doelbewust mocht ondertekenen. De
Rose-Linde wil haar dank uitspreken aan het bestuur van Team Doelbewust en
daarmee ook aan alle sponsoren van het team en alle betrokken vrijwilligers,
enthousiaste mensen, sporters, sportievelingen en donateurs die met wandelen,
lopen, fietsen en allerhande creatieve acties geld hebben ingezameld voor de doelen
die Team Doelbewust een warm hart toedraagt. De gasten, vrijwilligers, coördinator
en het bestuur van De Rose-Linde willen via deze weg hun dankbaarheid tonen voor
deze aanhoudende en tomeloze inzet.
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Kanker in coronatijd

Donatie Team Doelbewust



KWF heeft samen met IPSO (overkoepelende orgaan voor alle inloophuizen in
Nederland) een inzamelingsactie gestart voor de inloophuizen. Wellicht heb je via
radio of facebook al van deze actie vernomen. De actie is bedoeld om de huizen
financieel te ondersteunen nu er door de sluitingen en minder sponsoren ook minder
geld binnenkomt. Ook jij kan een – groot of klein – steentje hieraan bijdragen: steun
het goede werk van de inloophuizen door te doneren. Dat kan heel makkelijk via de
actiepagina https://acties.kwf.nl/fundraisers/deroselinde. Mocht zelf doneren er even
niet inzitten, dan kan je in je eigen kennissenkring de link verspreiden via email,
WhatsApp, Facebook etc.
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Huis in Actie  

Frédérique Assink, rechts: François Vissers André van Wesel, rechts: Lotte Ris



We hopen van harte dat we over niet al te lange tijd onze deuren weer helemaal wijd
open mogen zetten, zodat een ieder die geraakt is door de ziekte kanker weer
zijn/haar weg mag vinden naar ons ‘coronaproof’ inloophuis. Ken je iemand die een
luisterend oor goed kan gebruiken, laat het hem/haar weten. We zijn er, juist in deze
tijd. We willen bij deze ook een oproep doen aan al onze netwerkpartners om contact
met ons te blijven opnemen als de laagdrempelige ondersteuning van ons inloophuis
van betekenis mag zijn voor de personen uit jullie organisaties of praktijken die te
maken hebben met de ziekte kanker. Samen kunnen we meer betekenen.

 
Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
De coördinator van het inloophuis Karen Suijkerbuijk-Ader is telefonisch te bereiken via
0641282046 (niet bereikbaar via whatsapp). Spreek bij geen gehoor een boodschap in om
teruggebeld te worden. 

             inloophuisderoselinde@gmail.com

             roselindeinloophuis

              inloophuis de rose-linde

1 februari 2021 

Tot slot…

Contact opnemen met het inloophuis


