
Jaarverslag 2016 
 
Voorwoord 
 
 
In 2016 kwamen we al snel tot de ontdekking dat we te maken gaan krijgen met ruimtegebrek 
vanwege het groeiende aantal bezoekers en het feit dat we toch in ons Nije huis behoefte 
hebben aan grotere ruimtes om lezingen te kunnen geven en verdiepende workshops. 
 
De zoektocht naar een nieuwe locatie werd gestart en hebben we gevonden in een prachtige 
hoeve op het gezondheidspark. De onderhandelingen zijn gestart en we hopen in 2017  de 
aankoop met behulp van “ noabers” af te ronden en te beginnen met de verbouwing van 
uiteindelijk De Nije Hoeve moet worden: centrum voor nazorg en ondersteuning bij kanker. 
 
Heel bijzonder om binnen 10 jaar het 10 jarenplan is zijn originele versie weer te kunnen 
oppakken.  
 
In 2008 werd de stichting opgericht een plan geschreven voor de oprichting van de Nije hoeve in 
Losser. De Judith Hoeve leek de ideale plek en de onderhandelingen werden gestart. Helaas 
bleek het al gauw niet haalbaar en voortschrijdend inzicht maakte dat we ook snel doorhadden 
dat we wat centraler in Twente moesten zoeken en minder buitenaf. Voor dagdelen met 
meerdere activiteiten bleek met wel wat verder te willen reizen maar voor de dagelijkse inloop 
voor een goed gesprek, een luisterend oor en een bakje troost moesten we toch op zoek naar 
een locatie die voor iedereen beter te bereiken is. 
Die locatie vonden we aan de beursstraat en heeft al meer dan 6 jaar voldaan aan alle 
verwachtingen maar de hoeve bleef lonken en gaandeweg bleken we ook uit ons jasje te 
groeien. 
 
De huidige boerderij die dienst gaat doen als Nije Hoeve, voldoet aan alle eisen en meer: 
centraal in Twente, dicht bij de uitvalswegen, openbaar vervoer in vorm van bus en trein op 
loopafstand, dicht bij het ziekenhuis en toch ver genoeg van het ziekenhuis vandaan, meer 
ruimte in en om de boerderij en vooral heel veel mogelijkheden tot het aangaan van mooie 
samenwerking met kanker- gerelateerde instanties. 
 
Maar nu eerst een terug blik op 2016, een bewogen jaar met veel activiteiten voor en door onze 
stichting.  
 
Allen dank voor uw steun en vertrouwen en met gepaste trots laten we dan ook graag in dit 
jaarverslag zien wat we allemaal hebben kunnen realiseren en geven. Naast een jaaroverzicht 
geven we u af en toe een kijkje achter de schermen door middel van foto’s en verhalen van 
huisgasten.  
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Nije groet, 
Debby Nijenhuis 
Initiatiefneemster De Nije stichting 
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2. Inleiding	  
	  
	  
Hieronder	  een	  onderzoek	  van	  het	  KWF	  .	  
Uit	  het	  onderzoek	  blijkt	  dat	  er	  absoluut	  behoefte	  is	  aan	  passende	  zorg.	  
Uit	  het	  onderzoek	  blijkt	  ook	  dat	  de	  weg	  naar	  ons	  huis	  zowel	  door	  de	  patient	  als	  door	  KWF	  
nog	  niet	  zo	  makkelijk	  vindbaar	  is.	  Er	  is	  in	  alle	  opzichten	  nog	  veel	  winst	  te	  behalen,	  de	  eerste	  
stappen	  zijn	  gezet.	  
	  
Onderzoek	  KWF:	  
 

Groeiende groep mensen die leeft met en na kanker krijgt onvoldoende passende zorg  

De groep mensen die leeft met en na kanker groeit en ervaart klachten.  

Door vroegere diagnostiek en succesvollere behandelingen stijgt de groep mensen die leeft met 
en na kanker. In 1949 was de 5-jaars overleving 25%. Dat is nu 62%. Zelfs de overleving van 
mensen met uitgezaaide kanker stijgt. In de afgelopen 15 jaar is die 10-jaarsoverleving gestegen 
van 3,5% naar 4,4%.  
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Er zijn nu ruim 700.000 mensen in Nederland die leven met kanker of kanker hebben gehad. En 
hoewel de meerderheid zijn klachten bij de zorgprofessional aankaart (dit percentage varieert 
van 58 tot 81%), ervaart toch 86% klachten. De 4 klachten die de grootste negatieve invloed op 
de kwaliteit van leven hebben, zijn:  

  ·  emoties   

  ·  vermoeidheid   

  ·  de relatie met de partner   

  ·  bijwerkingen van de behandeling voor kanker   

 

 
“Je basis staat te schudden als zoiets gebeurt. Ik vroeg me wel gelijk af of ons huwelijk dit gaat 
trekken. Hij is iemand die totaal niet kan luisteren en ik merk dat dat nu alleen maar erger is.” 
(naaste)  

Bronnen: Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL © november 2016.  Volkskrant 
“Ongeneeslijke kanker steeds vaker niet dodelijk” 12 nov 2016, op basis van IKNL  20-
jaarsprevalentie 2015, Bron: Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL © november 
2016  TNS NIPO, april 2016  

 

N.B. Onder ‘emoties’ wordt verstaan klachten zoals angst, onzekerheid, spanning, depressieve 
klachten, verminderd zelfvertrouwen en het omgaan met deze emoties.  
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1.2 Passende zorg bereikt mensen die leven met en na kanker onvoldoende.  

Voor mensen die leven met en na kanker is passende kwaliteit van leven zorg voorhanden die 
slechts voor een deel beschikbaar is. Het gaat om effectieve interventies die zich richten op het 
fysieke, psychische en sociale domein. Het is schrijnend en onacceptabel dat deze zorg de 
groep mensen die leeft met of na kanker, onvoldoende bereikt.  

De zorg bereikt mensen die leven met of na kanker niet:  

  ·  Door onvoldoende ‘pull’: mensen die leven met en na kanker weten niet dat goede 
zorg voorhanden is, kunnen het aanbod niet vinden en vragen er onvoldoende actief 
naar (de algemene tendens is dat ze niet willen ‘klagen’, omdat ze vinden dat ze ‘blij’ 
moeten zijn dat ze nog leven).   

  ·  Door onvoldoende ‘push’: de zorgprofessional maakt de gevolgen van leven met of na 
kanker onvoldoende bespreekbaar (focus op behandelen, geen tijd) en weet ook niet 
altijd dat er goede zorg voorhanden is waar hij naar kan verwijzen.   

  ·  Doordat zorg slechts deels vergoed wordt. Voor zorgverzekeraars zijn er drempels in 
organisatie- en financieringssystemen. Voor gemeentes zijn er nieuwe kansen om 
kwaliteit van leven zorg in te kopen door veranderde wet- en regelgeving. Deze worden 
nog onvoldoende benut.  Gevisualiseerd:  “Voor mijn omgeving is het ook zwaar. Bij hen 
gaat alles door maar zij krijgen mij erbij. Ik ben het probleem” (man met kanker)  Wat 
betreft wetenschappelijk onderzoek is de situatie nu dat:   

  ·  we globaal inzicht hebben in de onderzoeksportefeuille kwaliteit van leven,   

  ·  de huidige behandelingen voor kanker leiden tot klachten,   

  ·  er onvoldoende onderzoek wordt gedaan naar de waarde van interventies bij 
 relatieproblemen.  Gevolg is dat er mensen zijn die leven met en na kanker, die onnodig 
lijden. Zij missen interventies die helpen hun klachten te verminderen. Bij gebrek aan 
deze kwaliteit van leven. Wij introduceren ‘kwaliteit van leven zorg’ (werktitel). We 
bedoelen zorg die bewezen effectief is op het verminderen van de klachten van mensen 
met en na kanker, die wordt uitgevoerd door NVAO- geaccrediteerde HBO- en WO 
opgeleide zorgprofessionals, al dan niet ondersteund met E Health.   
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2 Doelstelling: meer mensen die leven met en na kanker hebben minder klachten.  

Onze ambitie is dat meer mensen die leven met en na kanker minder klachten hebben en 
daarmee een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven ervaren. We vinden dat alle mensen met 
en na kanker die daaraan behoefte hebben, toegang moeten krijgen tot passende kwaliteit van 
leven zorg, op het moment dat ze dat nodig hebben. En dat deze zorg vergoed moet worden.  

In deze beleidsperiode zetten we als team Betere Kwaliteit van Leven in op:  

1. Het verminderen van de 4 meest voorkomende klachten.  

2. Het implementeren van effectieve zorg (evidence based interventies) die wordt vergoed.  

3. Het (blijven) stimuleren van onderzoek naar betere behandelingen voor kanker die     

 leiden tot minder klachten.  

 Dit doen we in nauwe samenwerking met onze collega’s van PO&I.  

In de wetenschap dat er nog veel meer te doen is om kwaliteit van leven te verbeteren, starten 
we met deze 3 punten!  

“Mijn moeder is niet iemand die zegt: ik heb daar en daar behoefte aan. Maar als de arts zou 
zeggen: het is beter dat je met iemand zou praten.... dan had ze het misschien wel gedaan.” 
(naaste)  

  Bronnen: Carlson LE & Bultz BD, Benefits of psychosocial oncology care: improved quality of 
life and medical cost offset. Health and Quality of Life Outcomes 2003; 1:8. Rapport IPSO 
kosteneffectiviteit van de psychologische zorg Marije v.d. Lee, aangevuld met 35 expert 
interviews, 2016.  
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3.2 Doelgroep : Mensen die leven met en na kanker  

Uit de meting van TNS NIPO blijkt, dat het percentage mensen dat zijn klachten bij de 
zorgprofessional aankaart varieert van 58 tot 81% al naar gelang de fase van de ziekte.  

Resultaat tot en met 2018  

  ·  Het percentage mensen met en na kanker dat zijn klachten met de zorgprofessional 
bespreekt, stijgt met 10% (alle fasen van de ziekte), men is zich ervan bewust dat hij niet 
de enige is die met klachten rondloopt en dat vragen om hulp heel normaal is.   

  ·  Mensen met en na kanker die dat wensen, weten zelfstandig hun weg te vinden naar 
effectieve interventies die worden vergoed. We hebben nog geen inzicht in het aantal 
mensen dat nu hun weg kan vinden.  Acties tot en met 2018   

  ·  We willen het algemene publiek aanspreken omdat we hiermee veel mensen bereiken 
die leven met en na kanker. Door middel van maatschappelijke activering, willen we: 1. 
Kennis overdragen ter bewustwording: ten aanzien van het onderwerp kwaliteit van leven 
zorg, met daarbij de kennis van de top 4 klachten.  (het is niet ‘normaal’ om met deze 
klachten door te blijven lopen. Er is iets aan te doen) 2. Mensen stimuleren (dit kan 
gelijktijdig): mensen met en na kanker kaarten hun klachten aan bij hun 
zorgprofessionals d.m.v. het gericht advies vragen naar effectieve interventies 
/oplossingen.  3. Aanbod verbeteren: mensen met en na kanker weten uiteindelijk de 
weg te vinden  naar passende zorg op de 4 klachten (verwijsgids/kanker.nl).   

  ·  KWF maakt multimediale informatie beschikbaar en deze wordt onderhouden. 
 Voorbeelden zijn KWF.nl en de KWF Kwaliteit van Leven nieuwsbrief. Daarnaast ook 
vanuit kanker.nl, Digitale Verwijsgids Oncologie (DVO), social media en brochures. We 
zullen nagaan welke middelenmix het meest effectief is en deze inzetten.   

  ·  We gaan door middel van literatuurstudie na, hoeveel mensen nu zelfstandig hun weg 
kunnen vinden.  

 “Ik had het gevoel dat ik niet zwaar genoeg was voor een inloophuis en er daardoor geen recht 
op had.”   

  
 
 
 
 
Bovenstaand rapport is geschreven door KWF. 
 
Voor ons als centrum voor (na)zorg en ondersteuning bij kanker een waardevol onderzoek en 
meteen een inleiding die duidelijk maakt dat onze stichting beslist noodzakelijk en onmisbaar is. 
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3. Organisatie 

In onze organisatie staan de gasten centraal , Het Nije Huis wordt gedragen door 
vrijwilligers, therapeuten, ambassadeurs en comité van aanbeveling en 
vervolgens door het bestuur en de Raad van Toezicht van de Nije Stichting. 
Zowel de Nije Stichting als het Nije Huis zijn vraag en behoefte gericht. 

De organisatie van het Nije Huis bestaat uit: 

Vrijwilligers:	  
11 vaste gastheren/vrouwen (vrijwilligers), 2 tuinvrouwen(vrijwillig), 3 vaste 
vrijwilligers externe evenementen (alle jaarlijkse evenementen), 25 periodiek 
inzetbare vrijwilligers voor diverse activiteiten, 5 vrijwilligers vanuit het zakenleven 
die ondersteunen bij Nije Open  

Directeur: 
Debby Nijenhuis (sinds oktober 2010 betaald) 

Coördinator:	  
Wendy Kuipers (sinds maart 2012 betaald) 
Nicole van der Woning ( sinds juni 2015 betaald) 
	  
Raad	  van	  Toezicht	  (onbezoldigd): 
Mr. Drs. Michael Sijbom - voorzitter    Burgemeester van Losser 
Mr. Robert F. Speijdel - secretaris Speijdel en Speijdel advocaten 
Gert -Jan Oude VoshaarRA - 
penningmeester 

Partner ten Kate Huizinga 

Anja Viscaal Aandeelhouder en CFO Viscaal Groep 
Drs. Joke Dijkstra-Zaanen Psycholoog 
    
  
Ere voorzitter: 
Prof. Dr. Wolter Lemstra - Nederlands hoogleraar, voormalig burgemeester van 
Hengelo - was tot 2013 voorzitter van de Raad van Toezicht. 
Hij is nog steeds enorm begaan met de stichting en loopt regelmatig binnen. 
Vanwege zijn bijzondere betrokkenheid en inzet is hij benoemd tot ere-voorzitter. 

 

Er is i 2016 een wisseling van RvT leden geweest Inge Wessels heeft na 7 jaar 
de RvT verlaten en heeft plaatsgenomen in de raad van advies. Anja Viscaal is 
toegetreden tot de RvT. Michel Ten Hag is in 2016 toegetreden tot de raad van 
Advies evenals Bas Leerink.  
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Comité	  van	  Aanbeveling	  (onbezoldigd):	  
Annie Schreijer-Pierik - CDA 
Winald Gerritsen, Prof MD, PhD, –oncoloog Radboud UMC en prof Tumor 
Immunotherapie 
Yneke Vockink - Voedingadvies en coaching (o.a. Afvallers XXL) 
Hein Vergeer- Schaatser-coach 
Vivian Boelen- Presentatrice 

	  
	  
	  
Ambassadeurs	  (onbezoldigd): 
   Sander Boschker    -  Keeper FC Twente  

 Leonie ter Braak    -  Model/presentatrice/actrice 

  Sabine Uitslag    -  Voorzitter Nederlandse vereniging 

                                                            Huistherapeuten, voormalig politica  

   Bianca Leusink    -  Kunstenares 

  Kim Kotter     -  Model/presentatrice/actrice  

     

	  
	  
	  
	  
Raad	  van	  Advies	  (onbezoldigd): 
Bas Leerink- voorzitter van de raad van bestuur van MST sinds 2013. 

lid van de raad voor de volksgezondheid en samenleving, 
het belangrijkste adviesorgaan van kabinet en parlement op het terrein van de 
volksgezondheid. 

Inge Wessels- Aandeelhouder Reggeborgh groep 
Bert Otten- Senior adviseur Radar advies , Lid RvT poppodium Metropool 
Michel Ten Hag- Directievoorzitter ten Hag Makelaars & Financiële dienstverleningsgroep 
Peter Hendriks- Directeur Gildeprint 
Andre van der Kolk- Of Counsel, adviseur o.a. Loyens & Loeff, Kienhuis Hoving e.v.a. 
	  
	  
 



	   10	  

 

 

 

 

 

 

De Nije Stichting en het Nije Huis worden gedragen door vrijwilligers. Vanaf 13-
03-2008 tot aan 1-10-2010 zijn er geen organisatiekosten gemaakt en zowel 
vrijwilligers als bestuur hebben alles belangeloos en kosteloos gedaan. Vanaf de 
komst van het Nije Huis in 2010 is er besloten door de Raad van Toezicht dat de 
functie van directeur betaald moet worden om de professionaliteit en de 
continuïteit van het Nije Huis te waarborgen. Maart 2012 is er, zoals gepland en 
tevens goedgekeurd door de RvT en directie, een coördinator aangesteld in de 
vorm van Wendy Kuipers. Nicole van der Woning, eerst vrijwilligers bij externe 
evenementen is sinds juni 2015 coördinator.  Het loon van de directeur en van de 
coördinatoren komen niet voort uit de giften die particulier geschonken zijn ten 
behoeve van de lotgenoten van de Nije Stichting maar uit een speciaal 
bestedingsfonds voor organisatie- en exploitatiekosten. Deze wordt gevuld door 
Noabers en uit de opbrengst van ons Nije Diner en uit de opbrengst van Twente 
Beweegt. Er is geen sprake van bonussen, er wordt geen pensioen opgebouwd 
en hoewel er volgens de VFI een hoger loon uitbetaald zou mogen worden, wordt 
daar van af gezien door de directeur evenals van een dertiende maand.  

Omdat naar verwachting het aantal mensen met kanker aanzienlijk zal stijgen 
zullen ook de kosten in de toekomst evenredig mee stijgen. Hoewel we altijd tijdig 
onze kosten aanpassen indien de begroting niet toereikend is, zijn er altijd ook 
vaste kosten die niet variabel zijn. Door te zorgen voor een continuiteitsfonds 
hopen we een buffer op te bouwen zodat we een jaar kunnen overbruggen als 
het een jaar wat minder is qua inkomsten. 

We zullen naar kansen en mogelijkheden blijven zoeken en ontwikkelen op dit 
moment een systeem waarbij we hopen op steun vanuit het MKB door hen actief 
te betrekken bij onze doelstelling. Daarmee verwachten we zowel financiële 
steun als verspreiding van onze naam. 
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4. Evaluatie	  
	  
We hebben hard gewerkt om de speerpunten voor 2015 te behalen. 
 
Drempelverlaging en toename gasten is aan gewerkt door o.a. meer open dagen 
te organiseren en ons middels lezingen en info avonden meer te profileren bij 
zowel potentiele gasten als verwijzers. Het stigma dat een inloophuis niet meer is 
dan een tafel waaraan je over kanker kunt praten wordt langzamerhand 
doorbroken maar is helaas nog steeds bij velen aan de orde. Er zijn stappen 
gezet richting IPSO om dit samen op te pakken. 
 
Het aantrekken van externe mensen (therapeuten) was ook een speerpunt en 
een haarwerkdame is inmiddels 2 dagen aanwezig. Daarnaast hebben we 
inmiddels een huidtherapeut in huis en zijn we op zoek naar een oncologische 
fysiotherapeut voor ons inloophuis. Onze gasten geven aan het makkelijk te 
vinden om zoveel mogelijk hier onder 1 dak te hebben omdat dat e.e.a. met 
elkaar gecombineerd kan worden. Het scheelt het een extra rit naar de therapeut 
en hier kan alles in een huiselijke sfeer ondergaan worden. 
 
Het (bij)scholen van de vrijwilligers was een derde speerpunt. Alle gastvrouwen 
en een gastheer de basistraining gastvrouw/gastheer, vanuit de landelijke 
overkoepeling van alle inloophuizen (IPSO), gevolgd. In 2015 is het ons niet 
gelukt om wederom een training te organiseren maar deze staat inmiddels voor 
januari 2016 ingepland. 
 
Het Nije Huis is in 2015 vaker bezocht. Naast alle activiteiten er is ruimte voor 
lotgenoten contact maar vooral ook de persoonlijk bezoeken en de persoonlijke 
aandacht worden zeer gewaardeerd. Dit neemt wel meer tijd in beslag en we 
zullen op zoek moeten gaan naar meer vrijwilligers om ons te ondersteunen. 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden van Het Nije Huis in 2016: 
 
Maandag:  9.30 uur tot 12.00 uur 13.30 uur tot 17.00 uur 

Dinsdag:   9.00 uur tot 17.00 uur (op afspraak) 

Woensdag:  9.30 uur tot 14.00 uur 

Donderdag:  9.30 uur tot 17.00 uur ( 19.30-21.30 op afspraak) 
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5. Overzicht	  van	  2016	  voor	  en	  door	  het	  Nije	  Huis	  
	  
 
 
In het kader van volledige transparantie, maar ook omdat we samen erg 
trots zijn op het resultaat vindt u hieronder een uitgebreid verslag van 
2016. Naast onze vast activiteiten hebben wij hier ook alle andere 
activiteiten vermeld met daarbij een verslag van wat we dankbaar hebben 
mogen ontvangen van sponsoren en donateurs. 

Jaarverslag 2016 

 
Januari 

 
  2 januari : Start ScanCovery Trial; Het Nije Huis is  
    dit jaar niet het goede doel van de  
    ScanCT maar er rijdt wel een auto mee  
    voor Het Nije Huis namelijk  
    Team ‘t Markslag met Alwie Nieuwenhuis  
    en Herman Munster  
    (sponsorbedrag € 1.970,=) 
    
18 januari : Eerste trainingsdag IPSO basistraining gastvrouwen/heren 
28 januari : Bijeenkomst rouwverwerking 

  Thema: “investeren in jezelf, om verder te kunnen, 
   ondanks je rouw”. 
 

Een gast van Het Nije Huis had bij Ikea een wens in de boom gehangen: ‘nieuwe 
pannen voor Het Nije Huis’ en verblijdt ons met een Ikea Cadeaubon t.w.v. € 100!  
Het Nije Huis ontvangt van de Rabobank een donatie van € 500,=. 
 
  3 dagdelen  Coachgesprekken 
  3 dagdelen  Zhineng Qigong 
14 dagdelen  Haarwerkspecialiste 
  2 dagdelen  Zingen voor je Leven! 
  4 dagdelen  Individuele gesprekken 
  4 dagdelen  Creatieve ochtend 
  8 dagdelen  Yoga bij kanker 
  4 dagdelen  Lunchen met Lin 
  1  dagdeel  Nije Salon 
18 dagdelen  Samen aan de koffie 
 
  1 dagdeel  Reiki behandelingen 
  1 dagdeel  Qi behandelingen 
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Februari 
 

  1 februari : tweede trainingsdag IPSO basistraining voor gastvrouwen/   
   heren 
  4 februari : Wereldkankerdag: Open dag  
    in Het Nije Huis  
 
17 februari : Café Doodgewoon (georganiseerd door Netwerk Palliatieve  
   Zorg Midden- en Noordwest-Twente)  

  Thema: Levenstestament 
22 februari : eerste inloopochtend Stomavereniging 
     
 
24 februari : inloopochtend Stichting Klankbord 
 
Namens ABS Twente Milieu ontvangt Het Nije Huis 835,-  en van Hacron 413,- 
van de Stichting Vergroot de Hoop. Dat maakt samen een donatie van 
 € 1248,=. Deze donatie is mogelijk geworden door het inzamelen van 
taxussnoeisels waarmee chemokuren gemaakt kunnen worden. 
 
  3 dagdelen  Coachgesprekken 
  3 dagdelen  Zhineng Qigong 
12 dagdelen  Haarwerkspecialiste 
  2 dagdelen  Zingen voor je Leven! 
  4 dagdelen  Individuele gesprekken 
  4 dagdelen  Creatieve ochtend 
  8 dagdelen  Yoga bij kanker 
  4 dagdelen  Lunchen met Lin 
  1  dagdeel  Nije Salon 
18 dagdelen  Samen aan de koffie 
  1 dagdeel  Qi behandelingen 
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Maart 
 

  5 maart : De Nije Huis Nieuwsbrieflezers kunnen met korting 
    naar de mooie en ontroerende voorstelling ‘Leef’ in 
    het Wilminktheater in Enschede 
     
10 maart : Bijeenkomst rouwverwerking 

  Thema: 'trots en spijt'; Waar ben je trots op en heb je 
   ergens spijt van... 

11 maart : Slingerbeurs 
12 maart : Landelijke Korendag Zingen voor je Leven 
16 maart : - Café Doodgewoon 
     Thema: Complementaire zorg 
    -  Debby houdt een lezing voor vrouwenvereniging ZijActief in  
  café 't Sterrebos te Beuningen 
 
Via de RvT voorzitter Michael Sijbom ontvangt Het Nije Huis een mooie donatie 
van € 575,=. 
 
Dhr. Bert Blömer en een collega verrassen Het Nije Huis 
met een donatie van € 500,= van Food Technology Noord-
Oost Twente. 
 
Daarnaast wordt Het Nije Huis deze maand ook nog verrast met een donatie van 
Dick Zenkerink van € 211,=. 
 
  3 dagdelen  Coachgesprekken 
  3 dagdelen  Zhineng Qigong 
10 dagdelen  Haarwerkspecialiste 
  2 dagdelen  Zingen voor je Leven! 
  5 dagdelen  Individuele gesprekken 
  5 dagdelen  Creatieve ochtend 
  8 dagdelen  Yoga bij kanker 
  5 dagdelen  Lunchen met Lin 
  2 dagdelen  Nije Salon 
23 dagdelen  Samen aan de koffie 
  1 dagdeel  Qi behandelingen 
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April 
 

11 april : Bijeenkomst voor professionals in het Nije Huis 
14 april : Informatie avond in het Nije Huis  
    i.v.m. De Samenloop voor Hoop 
     
 
 
 
19 april : Theateravond Ride for the Roses 
20 april : Café Doodgewoon 
    Thema: Omgaan met een ongeneeslijke ziekte 
 
Het Nije Huis ontvangt een donatie van € 1000,= van Voskamp Holding BV. 
 
  3 dagdelen  Coachgesprekken 
  4 dagdelen  Zhineng Qigong 
13 dagdelen  Haarwerkspecialiste 
  2 dagdelen  Zingen voor je Leven! 
  4 dagdelen  Individuele gesprekken 
  3 dagdelen  Creatieve ochtend 
  9 dagdelen  Yoga bij kanker 
  3 dagdelen  Lunchen met Lin 
  2 dagdelen  Nije Salon 
17 dagdelen  Samen aan de koffie 
  1 dagdeel  Qi behandelingen 
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Mei 
 

16 mei : Ons Zingen voor je Leven Koor doet 
    mee aan de 2e Oncofonie in     
    Het concertgebouw in Amsterdam 
   
 
 
 
 
18 mei : Informatie avond Oncologische Fysiotherapie 
19 mei: : Bijeenkomst rouwverwerking  
   Thema: ”Het toekomstbeeld”  
23 mei : Inloopochtend Stomavereniging  
27 mei : “Nije Open”, jaarlijks Golf evenement (sponsorbedrag € 8.828,84) 
30 mei : Informatie avond Nije Team Samenloop voor Hoop 
 
Een gast van Het Nije Huis schenkt het Nije Huis het hele mooi bedrag van  
€ 390,=. 
 
  3 dagdelen  Coachgesprekken 
  4 dagdelen  Zhineng Qigong 
12 dagdelen  Haarwerkspecialiste 
  2 dagdelen  Zingen voor je Leven! 
  3 dagdelen  Wandelen / Fietsen 
  5 dagdelen  Individuele gesprekken 
  3 dagdelen  Creatieve ochtend 
  9 dagdelen  Yoga bij kanker 
  3 dagdelen  Lunchen met Lin 
  0 dagdelen  Nije Salon   (i.v.m. vakantie) 
17 dagdelen  Samen aan de koffie 
  1 dagdeel  Qi behandelingen 
  1  dagdeel   Reiki behandelingen 
 

 
Juni 

   
  4 juni : Het Nije Huis is het goede doel van de parkeeractie tijdens het  
   muzikale evenement ‘Amusing Hengelo’  
    (sponsorbedrag € 150,=  ) 
16 juni : Informatie avond voor de survivors van de Samenloop voor   
   Hoop Hengelo  
19 juni : Twentse Vrouwenloop (sponsorbedrag € 1.848,=) 
25 juni : start Samenloop voor Hoop Losser 
26 juni : einde Samenloop voor Hoop   
      Losser (sponsorbedrag €  5.927,91) 
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Vrijwilligster Linda Smit heeft met haar deelname aan de Twentse Vrouwenloop 
een heel mooi sponsorbedrag opgehaald: € 227,50!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debby Nijenhuis krijgt een donatie voor het Nije huis van € 100,= voor het geven 
van een lezing. 
 
  4 dagdelen  Coachgesprekken 
  4 dagdelen  Zhineng Qigong 
12 dagdelen  Haarwerkspecialiste 
  2 dagdelen  Zingen voor je Leven! 
  4 dagdelen  Wandelen / Fietsen 
  4 dagdelen  Individuele gesprekken 
  5 dagdelen  Creatieve ochtend 
15 dagdelen  Yoga bij kanker 
  5 dagdelen  Lunchen met Lin 
  2 dagdelen  Nije Salon  
23 dagdelen  Samen aan de koffie 
  1 dagdeel  Qi behandelingen 
  1  dagdeel   Reiki behandelingen 
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Juli 
 

2 juli  : start Samenloop voor Hoop Hengelo    
3 juli  : einde Samenloop voor Hoop Hengelo  
    (sponsorbedrag € 6.632,70) 
 
 
 
 
 
 
 
Het Nije Huis wordt het officiële afhaalpunt voor de BreiBoezems. 
 
 
 
   
 
 
 
 
  2 dagdelen  Coachgesprekken 
  4 dagdelen  Zhineng Qigong 
13 dagdelen  Haarwerkspecialiste 
  1 dagdelen  Zingen voor je Leven! 
  0 dagdelen  Wandelen / Fietsen  (i.v.m. vakantie) 
  2 dagdelen  Individuele gesprekken 
  4 dagdelen  Creatieve ochtend 
  6 dagdelen  Yoga bij kanker   (i.v.m. vakantie) 
  4 dagdelen  Lunchen met Lin 
  2 dagdelen  Nije Salon  
16 dagdelen  Samen aan de koffie   
  1 dagdeel  Qi behandelingen 
  1  dagdeel   Reiki behandelingen 
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Augustus 
 

In verband met de vakantie zijn er deze maand minder extra activiteiten 
geweest. 
 
24 augustus : start Wolcafé 

   
  1 dagdelen  Coachgesprekken 
  1 dagdelen  Zhineng Qigong 
  8 dagdelen  Haarwerkspecialiste 
  0 dagdelen  Zingen voor je Leven!  (i.v.m. vakantie) 
  4 dagdelen  Wandelen / Fietsen   
  1 dagdelen  Individuele gesprekken 
  5 dagdelen  Creatieve ochtend 
  0 dagdelen  Yoga bij kanker   (i.v.m. vakantie) 
  4 dagdelen  Lunchen met Lin 
  2 dagdelen  Nije Salon  
15 dagdelen  Samen aan de koffie   
  1 dagdeel  Qi behandelingen 
 

 
 
 
 

September 
 

1 september : Het Nije Huis is wederom één van de 
     goede doelen van de beklimming van 
     de Mont Ventoux. Ook beklimt er weer 
     een Nije Team de Mont Ventoux  
 
 
 
 
4 september : Het Nije Huis is het  
     regionale goede doel van 
     The Ride for the Roses, en 
     natuurlijk rijden er ook  
     gasten en vrijwilligers mee 
     in deze mooie fietstocht. 
     Daarnaast delen   
       vrijwilligers van Het Nije 
     Huis rode rozen uit aan de 
     finish 
     (sponsorbedrag € 7500,=) 
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5 september: : inloopochtend stomavereniging 
6 september: : 5 personeelsleden vanuit de Gemeente Hengelo maken  
    schoon in Het Nije Huis (Slingermatch 2016) 
7 september : workshop BreiBoezems breien 
10 september : Debby houdt in Schalkhaar een presentatie voor de   
     patiëntenvereniging NSvG voor Stembandlozen  
12 september : wederom 5 personeelsleden vanuit de Gemeente Hengelo  
    maken schoon in Het Nije Huis (Slingermatch 2016) 
15 september : Start campagne ScanCT 2017:  
    Nije BBQ in onze eigen  
    Nije tuin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 september : Café Doodgewoon 
     Thema: mantelzorgondersteuning 
 
Het Nije Huis wordt verrast met een donatie van € 2000,= van de Stichting Pre-
Ride-Twente en met een geweldige donatie van € 7900,= van de Stichting H.A.J. 
Bekhuis. De Menzis wil Het Nije Huis, als belangrijke schakel in de zorgketen, 
ook graag steunen en doneert € 1000,=. 
 
  4 dagdelen  Coachgesprekken 
  4 dagdelen  Zhineng Qigong 
  2 dagdelen  Zingen voor je Leven! 
  5 dagdelen  Wandelen / Fietsen   
  4 dagdelen  Individuele gesprekken 
  4 dagdelen  Creatieve ochtend 
15 dagdelen  Yoga bij kanker    
  5 dagdelen  Lunchen met Lin 
  3 dagdelen  Nije Salon  
15 dagdelen  Samen aan de koffie   
  1 dagdeel  Qi behandelingen 
  1  dagdeel   Reiki behandelingen 
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Oktober 
 

 
11 oktober  : eerste keer ‘Het Nije Huis op locatie’  
     plaats: Losser 
 
 
 
 
 
 
 
12 oktober  : Café Doodgewoon 
     Thema: Euthanasie en sedatie   
13 oktober  : Het Nije Huis was aanwezig op het Mini  
     Borstkanker symposium van het MST 
20 oktober  : opening WinterWorld in Hengelo en start verkoop 
     Nije Oliebol 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 oktober  : ‘Oncologen on tour’ in Het Nije Huis 
27 oktober  : bijeenkomst rouwverwerking 
     Thema: “Moed”  
 
De Ontmoetingskerk in Hengelo doneert € 89,=. 
 
  4 dagdelen  Coachgesprekken 
  6 dagdelen  Zhineng Qigong 
  3 dagdelen  Zingen voor je Leven! 
  4 dagdelen  Wandelen / Fietsen   
  4 dagdelen  Individuele gesprekken 
  4 dagdelen  Creatieve ochtend 
  9 dagdelen  Yoga bij kanker    
  4 dagdelen  Lunchen met Lin 
  2 dagdelen  Nije Salon  
12 dagdelen  Samen aan de koffie   
  1 dagdeel  Qi behandelingen 
  1  dagdeel   Reiki behandelingen 
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November 
 

  1 november  : vergadering in Het Nije Huis van alle  
      ScanCT 2017 teams die rijden voor Het Nije Huis 
  4 november  : Afterparty Mont Ventoux en overhandiging cheque 
      (€ 7500,=)   
  7 november  : inloopochtend Stomavereniging 
16 november  : Café Doodgewoon 
      Thema: Benauwdheid in de palliatieve fase 
21 november  : Lezing/informatieavond over prostaatkanker 
28 november  : Het Nije Huis in kerstsfeer 
      brengen met aansluitend 
      een bedankmoment voor  
      de vrijwilligers met een  
      stamppotbuffet bij  
      WinterWorld  
 
  
 
 
 
   
 
 
  4 dagdelen  Coachgesprekken 
  4 dagdelen  Zhineng Qigong 
  2 dagdelen  Zingen voor je Leven! 
  5 dagdelen  Individuele gesprekken 
  5 dagdelen  Creatieve ochtend 
12 dagdelen  Yoga bij kanker    
  4 dagdelen  Lunchen met Lin 
  2 dagdelen  Nije Salon  
13 dagdelen  Samen aan de koffie   
  1 dagdeel  Qi behandelingen 
  1  dagdeel   Reiki behandelingen 
  1 dagdeel  Massage bij kanker 
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December 
 

  8 december  : laatste bijeenkomst rouwverwerking van    
                   dit jaar met een gezamenlijke maaltijd 
11 december  : Nije Kerstfair (opbrengst € 572,40) 
      en trekking Nije ScanCT Loterij  
      door notaris Ruud Marres 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 december  : Bingo WinterWorld 
 
 
 
Start van de verkoop van de exclusieve Nije tasjes met 
print van kunstenares Bianca Leusink. 
 
 
 
  4 dagdelen  Coachgesprekken 
  4 dagdelen  Zhineng Qigong 
  2 dagdelen  Zingen voor je Leven! 
  5 dagdelen  Individuele gesprekken 
  5 dagdelen  Creatieve ochtend 
12 dagdelen  Yoga bij kanker    
  4 dagdelen  Lunchen met Lin 
  2 dagdelen  Nije Salon  
13 dagdelen  Samen aan de koffie   
  1 dagdeel  Qi behandelingen 
  1 dagdeel  Massage bij kanker   
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Totalen 2016 
 

Totaal aantal bezoekers 2016: 2180 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  wk	  25	  en	  26	  :	  Samenloop	  voor	  Hoop	  in	  Losser	  en	  Hengelo	  /	  wk	  37:	  Nije	  BBQ	  /	  	  wk	  49:	  Nije	  Kerstfair	  

Onderverdeling	  bezoekers	  Het	  Nije	  Huis	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

lotgenoten	  

naasten	  

kinderen	  

hulpverleners	  

anoniem/overige	  

0	   200	   400	   600	   800	   1000	   1200	  

Onderverdeling	  bezoekers	  
2016	  

Onderverdeling	  bezoekers	  
2015	  

Onderverdeling	  bezoekers	  
2014	  

Onderverdeling	  bezoekers	  
2013	  

mannen	  

vrouwen	  

0	   500	   1000	   1500	   2000	  

Onderverdeling	  mannen-‐
vrouwen	  2016	  

Onderverdeling	  mannen-‐
vrouwen	  2015	  

Onderverdeling	  mannen-‐
vrouwen	  2014	  

Onderverdeling	  mannen-‐
vrouwen	  2013	  



	   26	  
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6. boekjaar 2016 
 

Het bestuur van De Nije Stichting, statutaire vestigingsplaats Hengelo, biedt 
hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 
2016. De jaarrekening is door de RVT op 8-06-2017 gecontroleerd en 
goedgekeurd. 

Algemene informatie 

De Nije stichting is opgericht op 13 maart 2008 en heeft ten doel: 

Het motiveren, inspireren, informeren en faciliteren bij het bereiken van meer 
Kwaliteit van leven voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten. 

Financiële gang van zaken gedurende boekjaar 2016. 

2016 is een jaar geweest met vele uitdagingen en ook financieel gezien was het 
een opgave om de begroting gedekt te krijgen. 

Voor het eerst is het Nije Diner niet georganiseerd en dat gaf organisatorisch wel 
wat rust maar betekende ook dat we een het jaar begonnen zonder een mooi 
start bedrag dat we normaal gesproken toch rond maart binnen halen. 

Niet alleen konden we het qua tijd niet redden, ook merkten we dat na 5 jaar de 
glans verdwenen was en we op zoek moeten naar een mooi alternatief. Anja 
Viscaal, nieuw RvT lid heeft veel ervaring met het opzetten van een groots 
evenement en heeft ook mooie ideeen voor de Nije stichting. Een “ noabersmaal” 
dat gekoppeld gaat worden aan onze Noabers. Noabers hebben we hard nodig 
om de Hoeve te kunne realiseren en continueren en daar wordt hard aan 
gewerkt. 

In 2016 hebben we veel tijd geinversteerd in 4 projecten van het KWF. De 
samenloop voor hoop Losser en de Samenloop voor hoop Hengelo, de Ride for 
the Roses en de Mon Ventoux. In alle gevallen hebben wij een klein percentage 
van de opbrengst meegekregen en de winst zat voor ons vooral in het feit dat het 
mooie kansen zijn geweest om meer bekenheid te genereren en om meer 
lotgenoten te kunnen helpen.  De geinversteerde tijd heeft er echter helaas wel 
voor gezorgd dat we minder tijd hebben gehad om zelf meer aquesitie te plegen. 
Dat zullen we beter moeten verdelen en bewaken. 

De grootste kostenpost van de stichting zijn nog steeds exploitatie-en 
organisatiekosten. Door realisatie van de Hoeve en het opzeggen van de huur 
aan de beursstraat zullen we in de toekomst deze kosten kunnen verlagen. 
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De druk om elk jaar de begroting te halen is bijzonder groot en drukt zwaar op 
ons. We blijven zoeken naar meer mogelijkheden en hopen in de toekomst 
iemand te kunnen aanstellen die ons kan helpen met de subsidies. We zullen 
vooral op zoek moeten gaan naar Noabers die ons 5 jaar lang willen steunen om 
daarmee contunuiteit te waarborgen. 

 

Alle kosten van 2016 zijn, voor het eerst in 8 jaar, niet helemaal binnen de 
begroting gebleven. Doordat we nog niet van alle evenementen het geld van 
2016 ontvangen hebben in dat boekjaar hebben we aanspraak moeten maken op 
ons continuitiets fonds die daar ook voor opgezet is.   

De verzekering van de inboedel is gesponsord door Kessler assurantiën.  Kroeze 
Wevers heeft helaas aangeven dit in 2016 niet meer kostenloos te kunnen doen, 
we zullen op zoek moeten naar een andere partij.  Joop Schonewille 
gepensioneerd accountant van de Jong en Laan heeft het stokje overgedragen 
aan Roy Stokkers van Ten Kate Huizinga. En Roy heeft de jaarrekening 
kosteloos opgesteld. Netgemak sponsorde wederom de website, Vanille 
verzorgde alle opmaak die we nodig hadden. Gildeprint drukte de prachtige 
folders voor de tocht die we in 2017 gaan maken. 

Twest maakte ons tot goed doel van Winterworld, we weten helaas nog niet wat 
dat, naast bekendheid, heeft opgeleverd.  
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7. Jaarcijfers 2016 
	  
DE NIJE STICHTING te Hengelo             

         
         Balans per 31 december 2016           ( in € ) 

         
         A c t i v a : 

   
31.12.2016 

  
31.12.2015 

                  

         Vaste Activa 
       

         
 

Terreininrichting 
  

306 
  

1.325 
 

 
Inventaris 

  
125 

  
395 

 
     

431 
  

1.720 
Vlottende activa : 

       
 

Voorraden reclame- en aktie artikelen 0 
  

1.604 
 

 
Debiteuren 

  
2.473 

  
8.200 

 
 

Vorderingen 
  

802 
  

1.687 
 

     
3.275 

  
11.491 

         
 

Geldmiddelen : 
   

200.163 
  

234.965 

         Totaal activa 
   

203.869 
  

248.176 

         
                           

         P a s s i v a : 
   

31.12.2016 
  

31.12.2015 
                  

         Eigen Vermogen : 
       

 
Stand per 1 januari  

   
0 

  
0 

 
resultaat boekjaar 

   
-42.909 

  
12.983 

 
naar te bestemmen fondsen 

  
42.909 

  
-12.983 

 
Stand per 31 december 

  
0 

  
0 

         Bestemmingsreserves 
       

 
Continuïteitsfonds 

  
198.466 

  
200.000 

 
 

Bestedingsfonds 
  

0 
  

41.375 
 

 
Te bestemmen fondsen 

  
198.466 

  
241.375 

         
         Kortlopende schulden : 

      
 

Te betalen kosten 
   

5.403 
  

6.801 

         
         Totaal passiva 

   
203.869 

  
248.176 
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         DE NIJE STICHTING te Hengelo           

         
         Staat van baten en lasten over het jaar 
2016         ( in € ) 

         
         
     

2016 
  

2015 
                  

         Baten uit fondswerving, akties en subsidies etc. 
    

         Totale opbrengsten 
   

93.805 
  

130.277 
Financiële baten en lasten 

  
802 

  
1.369 

     
94.607 

  
131.646 

         Kosten 
       Personeelskosten 
  

74.710 
  

66.991 
 Huisvestingkosten 

  
45.749 

  
42.839 

 Verkoopkosten 
  

5.023 
  

525 
 Kosten inloophuis 

  
-335 

  
924 

 Kantoorkosten 
  

2.158 
  

2.192 
 Algemene kosten 

  
8.922 136.227 

 
1.236 114.707 

     
  

  
  

Resultaat voor afschrijvingen 
  

-41.620 
  

16.939 
Afschrijving terreininrichting 

 
1.019 

  
1.019 

 Afschrijving inventaris 
 

270 1.289 
 

3.838 4.857 

         Netto overschot 
   

-42.909 
  

12.082 
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8. Jaarplan 2017 
	  

         	  
 
1. Inleiding 

In 2016 is het bezoekers aantal weer gestegen en ook merken we dat er meer 
mannen naar het Nije huis komen. Het blijft een drempel maar we denken dat we 
dat met de komst van het mannencafé wel kunnen verlagen. 

Het IPSO heeft inmiddels het uniforme telsysteem uitgerold naar alle huizen en er 
wordt hard gewerkt om allemaal op de zelfde wijze te gaan registreren. 

ZGT heeft ons benaderd om gezamenlijk een mooi project te starten om 
patienten in de ziekenhuizen meer te gaan ontzorgen en stichting OOK heeft ons 
benaderd om te gaan kijken of wij iets kunnen betekenen samen met hen en 
MST. Mooie ontwikkelingen die de patient ( bij ons heten ze gasten) zeker ten 
goede zullen komen.  

Registeren volgens protocol dient vanaf 1-1-2017 werkzaam te zijn in elk 
inloophuis dat aangesloten is bij de IPSO en is niet vrijblijvend. 

 

 

2. Missie en visie 

De missie en visie van de Nije Stichting is om iedereen met en na kanker en hun 
naasten door middel van positief ondersteunende programma’s weer kwaliteit 
van leven te bieden en laten ervaren dat zij, ondanks hun ziekte, midden in het 
leven kunnen blijven staan. 

 

 

3. Doelgroep 

De Nije Stichting is er voor mensen met kanker en hun naasten. Het 
verzorgingsgebied ligt in de regio Twente als het gaat om het Nije Huis, maar 
gebleken is dat de speciale evenementen van de Nije Stichting ver daarbuiten 
reiken. Ook voor het inloophuis geldt dat de deur open staat voor iedereen buiten 
ons verzorgingsgebied, al zullen wij hen wel wijzen op de mogelijkheden bij hen 
in de buurt. 
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4. Doelstelling en speerpunten 2017 

 

Verlagen van de drempel en toename aantal gasten 

Deze staat jaarlijks op de lijst omdat deze ook altijd belangrijk zal blijven en er 
nog steeds veel kansen liggen die we zouden kunnen onderzoeken en 
aanpakken. 

Het beleid is erop gericht op het kunnen accommoderen van een toename van 
het aantal gasten. Meer activiteiten zullen moeten worden aangeboden en ook 
verwijzers dienen op de hoogte te worden gesteld van ons bestaan en ons 
programma. Door verwijzers te bezoeken, ziekenhuispersoneel uit te nodigen in 
het huis en de toename van het aantal lezingen hopen wij ons huis meer onder 
de aandacht te krijgen.  

 
Realisatie Nije Hoeve 

In 2016 hebben we een prachtige hoeve gevonden die zeer geschikt is om een 
mooi centrum te worden voor (na) zorg en ondersteuning bij kanker. De hoeve is 
van de gemeente en er moet veel gebeuren om de onderhandelingen af te 
ronden en daarna zal er ook flink verbouwd moeten worden om het geschikt te 
maken voor onze doelgroep. RvA lid Michel ten Hag help Debby Nijenhuis en 
Anja Viscaal , RvT, kijkt mee en helpt in de zoektocht naar Noabers. 

Er is een plan ontwikkeld en er zal een tweede stichting opgezet worden ten 
behoeve van de Nije stichting waarin de Hoeve aangekocht zal worden. Dit wordt 
mogelijk gemaakt d.m.v. de uitgifte van obligaten.  
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Fondsenwervende evenementen en zoektocht naar Noabers. 

 

Om alles te kunnen blijven bekostigen zullen we op zoek moeten naar structurele 
steun. Door Noabers te zoeken die 5 jaar lang willen steunen zal de continuïteit 
gewaarborgd blijven. Aan de Noabers wordt een nieuw evenement gekoppeld: 
het Noabersmaal. Tijdens dit informele diner in en  rond de hoeve, geven de 
Noabers de kans om elkaar te ontmoeten en kunnen we direct aan ze tonen wat 
er met hun geld gedaan is en wat er nog gedaan moet worden. Een mooie 
netwerkgelegenheid voor de stichting en de Noabers onder elkaar. 

Nije open , het golftoernooi wordt inmiddels geien als een van de gezelligste 
toernooien van het jaar. Door nieuwe mensen te vragen voor de organisatie zal 
er ook weer een nieuwe impuls komen qua sport element en nieuwe mensen 
zullen benaderd worden om mee te doen waardoor we hopen dat het nog vele 
jaren mee kan. 

Vanuit de stichting zullen we in 2017 minder extern organiseren omdat de tijd op 
dit moment geïnvesteerd wordt in nieuwe activiteiten in het huis en het 
professionaliseren van onze back office. De verruimde openingstijden, toename 
van de gasten vergt al onze aandacht en we zullen ok op zoek moeten naar meer 
vrijwilligers die ons kunnen helpen in het huis. 

 

PR  

In 2016 zijn we begonnen met het stoppen van de naam “ inloophuis” en 
hanteren nu :centrum voor (na)zorg en ondersteuning bij kanker.  

Om beter zichtbaar te zijn in de zorgketen is het van groot belang dat we met alle 
huizen/centra onze missie en visie helder naar buiten brengen zodat we ook 
gezien worden voor wat we zijn en we het stigma buurthuis voorgoed van ons 
kunnen afschudden. 

Omdat we nu bezig zijn met de Nije Hoeve, communiceren we nu vooral vanuit “ 
de Nije Stichting” en minder vanuit “ het Nije huis”.  

In afwachting van de hoeve is het voor ons lastig om nieuw materiaal te laten 
maken en drukken , daarom hebben we het maken van een fact sheet even 
uitgesteld tot we meer zicht hebben op de komst van de hoeve.  
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Samenwerking gemeenten 

Het Nije huis is er voor iedereen in Twente die geconfronteerd is ( geweest) met 
kanker. Uiteraard kent het geen grenzen en ook uit Gelderland hebben we al 
meerdere gasten mogen begroeten. De 14 Twentse gemeenten zijn officieel ons 
werk gebied en in de week van ons 5 jarig jubileum hebben we alle wethouders 
met de portefeuille zorg uitgenodigd om samen te kijken hoe we elkaar kunnen 
versterken en ont-zorgen 

In september hebben we , op verzoek, een inloopdag op locatie gehouden in 
Losser. Het was een prachtige dag en in de evaluatie werd het ook met zeer 
hoge cijfers gewaardeerd. Er bleek echter dat iedereen het geen probleem vond 
om voor dergelijke activiteiten naar het huis te komen. Er was slecht éen dame 
die het wel een probleem vond maar dat bleek bij navraag aan gebrek aan 
vervoer te liggen, niet aan de afstand of de wil om te komen. We zullen het in 
meerdere gemeentes , indien door hen gewenst , gaan checken. Vooralsnog lijkt 
het beter om centraal in Twente een mooi centrum neer te zetten in de Hoeve 
waar iedereen naar toe kan en waar we eventueel iets zouden kunnen regelen 
met vervoer voor gasten die zelf niet in de gelegenheid zijn om te komen. 

Meer contact met de gemeente is wenselijk en we hopen enkele afgevaardigden 
te vinden die dit met de gemeenten willen opzetten en uitvoeren. Daarin zijn al 
stappen gemaakt. 

 

 

 


