
Jaarverslag 2017 
 
Voorwoord 
 
 
2017 was voor de Nije stichting een lastig jaar.  
Niet alleen moesten we halverwege het jaar helaas Wendy zien vertrekken naar een andere 
baan, ook was 2017 het jaar waarin we acuut de beslissing moesten maken om per direct in 
december het prachtige pand aan de Beursstraat te verlaten, omdat dit niet meer een veilige 
omgeving kon bieden voor onze gasten en vrijwilligers. 
 
Daarnaast had ik zelf de werkdruk aanzienlijk verhoogd met een wild idee om de Nije op de 
kaart te zetten door een wereldrecord te verbeteren en heb vooraf niet kunnen overzien wat dit 
idee teweeg zou brengen… gelukkig kwamen hier echt prachtige dingen uit voort! 
 
Door “de langste gehaakte vlaggentjeslijn van de wereld” te willen maken kwam ik in een wereld 
terecht van haken. En haken bleek, op vele fronten, een grote verbindende factor! 
Mensen over de hele wereld stuurden gehaakte vlaggetjes op en heel veel mensen kwamen 
naar het Nije Huis met een “ excuus-vlaggetje”. Onder het mom “ik heb voor jullie gehaakt” 
kwamen ze binnen. Na een paar minuten samen haken en een kop koffie bleek in veel gevallen 
dat het een lotgenoot betrof, die anders nooit binnen had durven komen. Maar die met een 
vlaggetje onder de arm een mooi excuus had om toch eens binnen te kijken. 
Het resultaat was meer dan 160.000 vlaggetjes, daar waar we er maar zo’n kleine 50.000 nodig 
hadden om 10 km te kunnen maken. Het resulteerde in een complete chaos aan post en 
verwerken van alle vlaggetjes. En vooral ook in wekelijkse bijeenkomsten, waar lotgenoten 
elkaar ongedwongen konden ontmoeten en soms doorstroomden naar andere activiteiten in ons 
Nije Huis. 
 
Na jaren vooral vrouwen in het Nije huis te hebben mogen ondersteunen is dan ook eindelijk 
een mooi project voor de mannen van de grond gekomen en zijn we ook trots te kunnen melden 
dat MST uroloog , Dr. E.B. Cornel deze mannengroep begeleid. Ze komen een paar keer per 
jaar bij elkaar en de groep is er niet alleen voor mannen met kanker maar ook voor naasten en 
daarmee hebben we eindelijk een mooie activiteit gevonden, met telkens een ander thema, dat 
aansluit bij de behoefte van deze doelgroep. 
 
Het gemis van Wendy, de enorme groei aan gasten en de nieuwe activiteiten maakten echter 
wel dat er veel extra uren door zowel mij, als Nicole en de vrijwilligers gemaakt werden. En er 
was hierdoor helaas geen tijd meer over om er op uit te gaan om evenementen te organiseren, 
die geld konden opleveren voor ons Nije Huis.  
 
Gelukkig was er aan het einde van het jaar toch weer goed nieuws, Bakkerij Nollen kwam op 
bezoek en na het zien en horen wat de Nije stichting doet wilden ze graag partners worden en 
een jaarlijkse actie opzetten. Samen bedachten we dat het wel heel leuk zou zijn om een Nije 
oliebol te verkopen en in de AD oliebollentest kregen ze een 9,1 ! Dat maakte dat er met Kerst 
en Oud en Nieuw heel wat lekkere oliebollen verkocht zijn, waar wij in 2018 een prachtige 
cheque van mochten ontvangen. 
 
Allen dank voor uw steun en vertrouwen en ook dit jaar laten we graag zien middels dit 
jaarverslag 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	  
	  
	  
IPSO-huizen zijn er al jaren en ook blijft het al jaren een uitdaging om vooral verwijzers, 
zorgverzekeraars en andere instanties het nut van deze IPSO-huizen te laten inzien. 
Doordat ons werk niet in het zorg-pad zichtbaar is en we niet onder de 1e lijn of 2e lijn zorg vallen 
is het ook lastig om ons te (h)erkennen. Branche organisatie IPSO heeft het op zich genomen 
om daar verandering in aan te brengen middels een aantal speerpunten op hun lijst. 
Door o.a. in gesprek te gaan met het ministerie van Gezondheid en door het project OOO 
(Regionale Ondersteuning Optimalisering Psychosociale Oncologische Zorg) te laten starten 
waar Overijssel, dus ook de Nije stichting, in een pilot mee draait. 
 
Ook schreef IPSO een mooi artikel in mijngezondheidsgids.nl dat ik hieronder graag wil delen. 
 
	  

Kankerpatiënt	  gebaat	  bij	  samenspel	  formele	  en	  informele	  zorg 	  
 
De diagnose kanker komt vaak als een donderslag bij heldere hemel. De confrontatie met een 
levensbedreigende ziekte maakt heftige emoties los en kan het dagelijks leven volledig ontregelen. 
Dit geldt zowel voor de patiënt als voor diens naasten. De steun van familie en vrienden is onmisbaar 
om de zware medische behandeling en de onzekere periode daarna door te komen. In deze 
turbulentie kunnen mensen dichter naar elkaar toe groeien, maar helaas gebeurt het ook dat de 
relatie of het gezin ontwricht raakt omdat de individuele manieren van verwerking niet op elkaar 
aansluiten. De juiste zorg op het juiste moment Een op de drie (ex-)patiënten heeft behoefte aan 
ondersteuning bij het verwerken en accepteren van wat hen is overkomen. De een heeft baat bij 
laagdrempelig lotgenotencontact, de ander bij psychologische begeleiding. Psychosociale zorg wordt 
onder meer geboden in 85 inloop-huizen (informele zorg) en 5 psycho-oncologische centra (formele 
zorg), verenigd in brancheorganisatie IPSO. In inloophuizen kunnen (ex-)patiënten, naasten en 
nabestaanden terecht voor ondersteuning door – veelal ervaringsdeskundige – vrijwilligers. Psycho-
oncologische centra bieden specialistische ggz-zorg. Binnen IPSO werken deze instellingen samen 
aan de juiste zorg op het juiste moment: informeel als het kan, formeel als het nodig is. 

Minder	  onnodig	  leed	  en	  minder	  kosten 
Het belang van psychosociale zorg bij kanker wordt door zowel zorgverleners als (ex-)patiënten 
onderschreven. In de praktijk blijkt deze zorg echter nog niet vanzelfsprekend: slechts een op de vier 
patiënten wordt er door de behandelaar op geattendeerd. IPSO spant zich in om informele zorg 
verder te integreren in de oncologische zorgketen. Het tijdig signaleren en onderkennen van 
psychosociale problemen is essentieel voor het behoud van de kwaliteit van leven én voorkomt 
onnodig leed. Adequate, behoeftegerichte psychosociale zorg is bovendien kostenbesparend: 
mensen die ziek zijn (geweest) of voor een zieke dierbare zorgen vallen minder vaak langdurig uit op 
het werk én maken minder vaak gebruik van multidisciplinaire nazorg. 

Goede	  kankerzorg	  staat	  of	  valt	  bij	  samenwerking 
Psychosociale zorg is net zo vanzelfsprekend en belangrijk als medische zorg. IPSO spant zich in 
om alle zorgverleners rondom mensen met kanker de krachten te laten bundelen. Binnen én buiten 
de ziekenhuismuren, tussen formele én informele zorgnetwerken. Het doel is dat alle medische, 
psychosociale en palliatieve zorgverleners elkaars aanbod kennen en hun aanbod op elkaar laten 
aansluiten. Alleen samen kunnen zij ervoor zorgdragen dat alle mensen die met kanker zijn 
geconfronteerd de juiste zorg op het juiste moment krijgen. 

 
 
 



	   4	  

 

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 
behoeftegericht. 

De organisatie van het Nije Huis bestaat uit: 

Vrijwill igers: 
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, per 1 juni 2017 andere baan) 
Nicole van der Woning ( sinds juni 2015 betaald) 
 
Raad van Toezicht (onbezoldigd): 
Mr. Drs. Michael Sijbom - voorzitter    (voormalig) Burgemeester van Losser 
Mr. Robert F. Speijdel - secretaris Speijdel en Speijdel advocaten 
Gert -Jan Oude Voshaar RA - 
penningmeester 

Partner ten Kate Huizinga 

Anja Viscaal Aandeelhouder en CFO Viscaal Groep 
Drs. Joke Dijkstra-Zaanen Psycholoog 
    
  
Erevoorzitter: 
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 erevoorzitter. 

 

Er is in 2017 geen wissel of aanvulling geweest in RvA en RvT. Gewaardeerd RvA lid, en 
lotgenoot, André van der Kolk is ons in 2017 ontvallen. Hij heeft zich enkele jaren vol overgave 
voor ons ingezet en we missen hem enorm. 

	  
Comité van Aanbeveling (onbezoldigd): 
Annie Schreijer-Pierik - CDA 
Winald Gerritsen, Prof MD, PhD, –oncoloog Radboud UMC en prof. Tumor Immunotherapie 
Yneke Vockink - Voedingsadvies en coaching (o.a. Afvallers XXL) 
Hein Vergeer - Schaatser-coach 
Vivian Boelen - Presentatrice 
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Ambassadeurs (onbezoldigd): 
   Sander Boschker    -  Keeper-trainer FC Twente  

 Leonie ter Braak    -  Model/presentatrice/actrice 

  Sabine Uitslag    -  Voorzitter Nederlandse vereniging 

                                                                Huidtherapeuten, voormalig politica  

   Bianca Leusink    -  Kunstenares 

  Kim Kötter     -  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.  
   (overleden 29-12-2017) 
 

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. 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 ook altijd vaste kosten die niet variabel zijn. Door te 
zorgen voor een continuïteitsfonds hopen we een buffer op te bouwen zodat we een jaar kunnen 
overbruggen als het een jaar wat minder is qua inkomsten. Het streven is om altijd 1 jaar 
begrotingskosten in het fonds op reserve te hebben. 

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	  
	  
Zoals in het voorwoord al aangegeven was 2017 een bijzonder lastig en wisselend jaar.  
 
De speer punten voor dit jaar waren: 
- Verlagen van de drempel en toename aantal gasten 
- Realisatie Nije Hoeve 
- Fondsenwervende evenementen en zoektocht naar Noabers 
- PR  
- Samenwerking gemeenten 
 

Verlagen van de drempel en toename aantal gasten 

Dat is in 2017 aardig gelukt! Met name door de recordpoging “de langste gehaakte vlaggetjes 
lijn van de wereld“ hebben heel veel mensen ons huis kunnen vinden en de drempel werd extra 
laag door het “excuus vlaggetje”. 

Op de donderdagen kwamen mensen vanuit het hele land en stonden er soms rijen mensen, die 
graag vlaggetjes wilden inleveren, tot aan de straat en heel vaak bleek het dan om een excuus 
vlaggetje te gaan. Eenmaal in ons huis voelden ze zich gehoord en bleek dat ze een manier 
hadden gevonden om de drempel over te durven. Een bijkomstigheid waar we wel op hadden 
gehoopt, maar nooit hebben kunnen vermoeden, dat de drempel dus zo verlaagd werd door 
samen te haken.  

Realisatie Nije Hoeve 

We zijn in alle drukte in het huis toch ook blijven werken aan de realisatie van de Nije Hoeve. Er 
zijn meerdere gesprekken gevoerd om het geld voor de aanschaf te kunnen lenen en meerdere 
gesprekken gevoerd met de gemeente om te kijken hoe we het samen mogelijk kunnen maken. 
De aanschaf blijkt een uitdaging, omdat er als stichting geen hypotheek te verkrijgen is en, 
hoewel de verbouwing zeker net zo veel gaat kosten als de aanschafswaarde, denken we dat 
juist die wel te realiseren is met sponsoren en noabers.  

Met de hulp van Michel ten Hag, makelaar en tevens lid van Raad van Advies, blijven we 
onderzoeken hoe we het probleem van de aanschaf kunnen aanpakken, teneinde de Hoeve 
toch te kunnen realiseren. Twente kan een multidisciplinair centrum voor begeleiding en 
ondersteuning bij kanker goed gebruiken en de gemeente Hengelo zou trots mogen zijn op de 
wilskracht van de stichting om deze extra zorg in Hengelo te realiseren. Dit terwijl om ons heen 
de ene zorgservice na de andere lijkt te verdwijnen en het ziekenhuis al meerdere afdelingen 
heeft moeten sluiten en afstoten naar andere gemeentes. We hopen dat wij in 2018, bij het 
wisselen van de gemeenteraad, mogen rekenen op een mooie samenwerking en vooral wat 
steun vanuit de portefeuille Zorg. 

 

Fondsenwervende evenementen en zoektocht naar Noabers. 

Door de toename aan gasten en de wereldrecordpoging kwam ook de werkdruk erg hoog te 
liggen, helemaal toen halverwege het jaar Wendy besloot om ons te gaan verlaten voor een 
andere baan. 

Veel fondsenwervende evenementen hebben we daarom niet kunnen realiseren en dat zie je 
helaas ook meteen in de inkomsten. 

 



	   7	  

We hebben nog wel een mooi golfevenement kunnen neerzetten. Samen met de hulp van Ten 
Hag, Care Diensten Groep, Elise Bink, De Twentsche Golfclub, restaurant De Eagle, Club 
Merlijn en vele sponsoren voor leuke prijzen, hebben Debby en Chantal Boschker samen een 
mooie dag kunnen realiseren voor enkele steakholders, en naast binding onder elkaar en met de 
stichting heeft dat ook een mooi bedrag opgeleverd. 

Winterworld zag af van het toevoegen van een goed doel voor 2017 en we liepen weer het MST 
benefietdiner mis (waarvan we in 2018 overigens wel het goede doel zijn). Er was geen tijd om 
een berg te beklimmen of om een diner te organiseren. 

Gelukkig werden we wel partner met Bakkerij Nollen en mogen we ons de komende jaren 
verheugen op 10% van de opbrengst van hun oliebollen. Deze kwamen met een dikke 9 uit de 
AD oliebollentest en werden in december grif verkocht! We zullen dit speerpunt daarom ook 
weer meenemen naar 2018 en ons vooral gaan focussen op Noabers, omdat deze een 
continuïteit geven door 5 jaar steun. 

 
PR 
 
PR is een speerpunt waarover we zelf in 2017 erg tevreden zijn.  
Niet alleen is er een prachtige film opgenomen over het nut van de inloophuizen, we hebben in 
deze film een grote rol en zijn extra goed zichtbaar. Daarnaast heeft de recordpoging ook heel 
veel pr opgeleverd: Hart van Nederland maakte een item, de facebookpagina van de action-
fanpage maakte voor ons reclame, meerdere lokale en landelijke kranten pakten het nieuws op 
en Nederlanders over de hele wereld haakten letterlijk in. Zelf hebben we ook een pagina en 
een groep opgezet voor alle hakers en binnen drie weken zaten we op 3600 volgers die actief 
volgden, al onze berichten en filmpjes deelden en bekeken, en de website haalde een record 
aantal aan unieke bezoekers. 
Samen een positieve slinger tegen kanker haken werd een begrip en bracht ook echt meer 
aandacht en bezoekers naar het Nije Huis. 
Ook hebben we een vrijwilligster die maandelijks de maandkalender verzorgt, die naar 
afdelingen van MST en ZGT gestuurd wordt en altijd op onze koffietafel ligt. 
Het enige dat we echt nog moeten doen is zorgen dat er nieuwe folders komen, gezien onze 
noodlocatie (bij schrijven van dit verslag) en niet wetende waar we wanneer, waar, terecht 
komen vinden we dat lastig. We overdenken om een neutrale folder te maken met mogelijkheid 
om gemakkelijk het adres te kunnen wijzigen. 
 
 
 
Openingstijden van Het Nije Huis in 2017: 
(in plaats van maandag zijn we nu op vrijdag open, maandagen worden gebruikt voor 
opleidingen of afspraken buiten de deur) 

Dinsdag:   9.00 uur tot 17.00 uur (na 14 uur op afspraak) 

Woensdag:   9.30 uur tot 17.00 uur (na 14 uur op afspraak) 

Donderdag:   9.30 uur tot 17.00 uur ( 19.30-21.30 op afspraak) 

Vrijdag:   9.30 uur tot 15.00 uur 
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5. Overzicht	  van	  2017	  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 2017.  
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 Het Nije Huis 2017 

Januari 
 

 6 – 15 januari: Start ScanCoveryTrial Scandinavian-Roadtrip; 
   Onder het motto “Een barre rit voor een warm huis”  

    rijden 6 Nije Teams de ScanCovery Trial 2017 voor de  
Nije Stichting. Vanuit Nederland kan er live worden meegenoten van deze 

prachtige tocht. Tubantia schrijft er een 
mooi stuk over en RTL7 maakt opnames 
voor TV. 
Team 11, de goede doelen auto voor Het 
Nije Huis, wint de eerste prijs voor 
“uiterlijk vertoon” door alle aandacht die 
het team genereert d.m.v. live filmpjes op 
Facebook.  
Alle 6 teams hebben bovendien de auto 
met dezelfde full wrap laten beplakken 

om zo de Stichting extra zichtbaarheid te geven (sponsorbedrag € 
32.545,23 en is gedeeltelijk in 2016 en in 2017 betaald ). 
 

 16 januari: Benefietconcert MST. De Thorax Big Band heeft in het   
    Wilminktheather opgetreden. De opbrengst komt ten goede  
  aan de Nije Stichting (sponsorbedrag € 1250,00) . 
 
 
17 januari: Peter van de Tassenkoning komt de  eerste Nije 

tasjes n.a.v.  het schilderij  van Bianca Leusink brengen 
   

  
 
3 dagdelen  Coachgesprekken 
4 dagdelen  Individuele gesprekken 
2 dagdelen  Zingen voor je Leven! 
4 dagdelen  Creatieve ochtend 
3 dagdelen  Yoga bij kanker 
3 dagdelen  Lunchen met Lin  
12 dagdelen  Samen aan de koffie  
1 dagdeel  Massage bij kanker 
0 dagdelen  Qi-behandeling 
1 dagdeel  Zhineng Qigong 
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Februari 
 

4 februari:    Wereldkankerdag: Open Dag in  
   Het Nije Huis. 

   Speciaal voor de Open Dag kwam er 
een deel van het  
“Zingen voor je Leven koor” naar Het 
Nije huis en ook waren er vrijwilligers 
aanwezig die de verschillende 
activiteiten lieten zien. Het thema van 
deze dag was “naasten”.  

 
 
 
 
 
 
 
14 februari:    Informatie bijeenkomst nieuwe vrijwilligers. 

Een groter pand betekent ook dat wij graag extra vrijwilligers  
verwelkomen. Naar aanleiding van het artikel in de krant hebben zich 
diverse mensen gemeld die zich voor de Nije Stichting willen gaan 
inzetten. 

 
 
 
 
20 februari:    Inloopmiddag Stomavereniging 
 
 
 
 
 
 
4 dagdelen Individuele/coach gesprekken 
2 dagdelen Zingen voor je Leven! 
4 dagdelen Wolcafé  
3 dagdelen Yoga bij kanker 
4 dagdelen Lunchen met Lin  
12 dagdelen Samen aan de koffie  
1 dagdeel Massage bij kanker 
2 dagdelen Nije Salon 
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Maart 
 

2 maart:   Het eerste Nije Mannencafé is een feit. De avond stond in het  
teken van kennismaking en konden tevens aangeven waar de  
behoefte lag; op het gebied van informatie, lezingen, maar ook 
lotgenotencontact.  

   Speciale dank aan Piet Brok van PKV die deze avond voor ons heeft 
willen begeleiden. 

 
3 maart:   vanaf nu is er ook op vrijdag een groep yoga bij kanker 
   de donderdagmiddaggroep is hiermee komen te vervallen 
 
6 maart:   een speciale les Zhineng Qigong, Linda Smit’s leraar uit China komt een 

gastles verzorgen 
 
10 maart:    Slingerbeurs 
 
11 en 12 maart:  Stichting ZindividU organiseert in de tuin van 

Het Nije Huis de eerste ZindividU Cool 
Challenge volgens de Wim Hof methode 

 
 
 
 
 
13  maart:   De Nije Stichting 9 jaar! 
 
13 en 20 maart: Paula Gaasendam loopt stage voor Massage bij kanker 
 
22 maart:  Debby Nijenhuis is uitgenodigd op het afscheid van dhr. Henny   
   Nijenhuis (geen familie), directeur RABObank Twente Centraal 
   Dhr. Nijenhuis vraagt i.p.v. cadeaus een gift voor Het Nije Huis 
   (sponsorbedrag € 4.100,-) 
 
 
 
 
10 dagdelen Individuele/coach gesprekken 
2 dagdelen Zingen voor je Leven! 
5 dagdelen Wolcafé  
9 dagdelen Yoga bij kanker 
5 dagdelen Lunchen met Lin  
15 dagdelen Samen aan de koffie  
1 dagdeel Massage bij kanker 
2 dagdelen stagiaire Massage bij kanker 
2 dagdelen Nije Salon 
1 dagdeel Zhineng Qigong 
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April 
 
 
5 april:   Paasworkshop. Onder leiding van Ine Westerhof werd er een mooie 

paaskrans gemaakt. Een lekkere kop soep als afsluiter. 
12 april:  ALV IPSO huizen 
27 april:  In verband met Koningsdag, was het Nije Huis op deze dag  gesloten. 
     
 
4 dagdelen Individuele/coach gesprekken 
2 dagdelen Zingen voor je Leven! 
4 dagdelen Wolcafé  
5 dagdelen Yoga bij kanker 
3 dagdelen Lunchen met Lin  
10 dagdelen Samen aan de koffie  
1 dagdeel Massage bij kanker 
2 dagdelen Nije Salon 
 
 
 
 
 
 
 
Mei 

 
3 mei: vanaf vandaag is Hans Krabbenbos iedere woensdagochtend in Het Nije 

Huis voor reikibehandelingen 
9 mei: Een groep oncologisch verpleegkundigen in opleiding bij CIVO 

Zorgopleiders komen voor informatie en een rondleiding naar Het Nije 
Huis. 

10 mei:  Workshop Masseren voor Naasten. De workshop werd tijdens  
de "verwenmei" in Het Nije Huis gegeven en duurde ongeveer  
2,5  uur. 

15 mei:  “Nije Open”, jaarlijks Golf evenement  (sponsorbedrag € 13.283). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 mei:  Bijeenkomst Rouwverwerking. Het thema van deze avond is "Terugkijken 

en vooruitblikken". Samen bekijken welke stappen al gezet zijn en waar 
we naar toe willen. 

18 mei: Debby Nijenhuis is aanwezig bij de opening van de nieuwe 
Borstkankerkliniek Oost Nederland in het ZGT 
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22 mei:   Inloopmiddag Stomavereniging.  
25 en 26 mei: gesloten wegens Hemelvaart 
29 mei:  eerste dag IPSO training voor vrijwilligers 
30 mei:  helaas neemt na 5 jaar Wendy Kuipers afscheid als  
coördinator van De Nije  Stichting om een nieuwe uitdaging aan te  gaan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8 dagdelen Individuele/coach gesprekken 
2 dagdelen Zingen voor je Leven! 
5 dagdelen Wolcafé  
4 dagdelen Yoga bij kanker 
3 dagdelen Lunchen met Lin  
11 dagdelen Samen aan de koffie  
1 dagdeel Massage bij kanker 
5 dagdelen Reiki behandelingen  
2 dagdelen Nije Salon 
 
    
Juni 
   
12 juni:  tweede dag IPSO training voor vrijwilligers  
 
14 juni:   Creatieve  
   workshop “Pimp it Up”. 
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25 juni: Twentse Vrouwenloop op het  
    terrein van de Universiteit Twente.  
    De Nije Stichting is evenals    
    voorgaande jaren het goede  
    doel en is aanwezig met een  
    Nije infostand en om   
    medailles uit te delen    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
26 juni:  derde en laatste dag IPSO training voor vrijwilligers  
27 juni:   Nije Mannencafé. Thema: voeding en kanker. 
Deze maand is er geen Massage bij kanker i.v.m. vakantie van de vrijwilligster 
 
 
 
5 dagdelen Individuele/coach gesprekken 
2 dagdelen Zingen voor je Leven! 
5 dagdelen Wolcafé  
10 dagdelen Yoga bij kanker 
5 dagdelen Lunchen met Lin  
15 dagdelen Samen aan de koffie  
3 dagdelen Reiki behandelingen  
2 dagdelen Nije Salon 
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Juli 
 
12 juli :   Bijeenkomst Rouwverwerking. Thema: Vakantietijd, wat nu? 
12, 19 en 26 juli:  Workshop Slingers haken! Carolien Muller, één van de crea dames, 

verzorgde deze gezellige workshops. 
 
 
 
20 juli: Speciaal voor hakers van vlaggetjes 

wordt er een “inhaakmiddag” 
georganiseerd. Dit is vanaf nu tot het 
wereldrecord een vast activiteit op 
donderdagmiddag. Ook mensen die 
niet binnen de doelgroep vallen 
kunnen deelnemen aan deze 
activiteit. Tevens kunnen op de 
donderdagmiddag vlaggetjes worden 
ingeleverd. 

 
 
Debby Nijenhuis lanceert een idee voor een wereldrecord.  

Volgend jaar 13 maart bestaat de Nije Stichting 
10 jaar en dat willen we op een ludieke wijze 
vieren; met 10.000 meter gehaakte vlaggen. We 
gaan voor het Guinness Book of Records!  

 
In de maand Juli is er veel publiciteit voor deze 
actie; o.a. Twentsche Courant Tubantia, Hart 
van Nederland, Hart van Hengelo, Radio 
Hengelo en TwenteFM. 
De eerste artikelen stromen binnen en de 
radiostations melden zich. 
Van veel kanten wordt er op allerlei manieren 
hulp aangeboden. De vrolijke actie lijkt te slagen. 
Veel mensen haken in. 
 
 
 
 

 
3 dagdelen   Individuele/coach gesprekken 
0 dagdelen Zingen voor je Leven! Voor hen is de vakantie begonnen 
1 dagdelen Wolcafé, de andere 3 woensdagen is er een workshop haken 
2 dagdelen Inhaken voor het wereldrecord 
6 dagdelen Yoga bij kanker 
4 dagdelen Lunchen met Lin  
10 dagdelen Samen aan de koffie  
1 dagdeel Massage bij kanker  
4 dagdelen Reiki behandelingen  
3 dagdelen Zhineng Qigong  
2 dagdelen Nije Salon 
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Augustus 
 
 
Van 22 juli t/m 2 augustus is het zomervakantie in deze regio en is Het Nije Huis alleen op 
woensdag en donderdag geopend. Daardoor zijn er deze maand minder extra activiteiten.  
 
Wel begint het vlaggetjes haken extreme vormen aan te nemen. Door de media aandacht en de 
door Debby Nijenhuis opgezette Facebook groep wordt er inmiddels wereldwijd gehaakt. De 
eerste vlaggetjes komen mondjesmaat met de post binnen of 
worden gebracht op de Inhaakmiddag. Vanwege de 
drukbezochte inhaakmiddag worden extra vrijwilligers ingezet. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 dagdelen Wolcafé  
5 dagdelen Inhaken voor het wereldrecord 
3 dagdelen Lunchen met Lin  
10 dagdelen Samen aan de koffie  
1 dagdeel Massage bij kanker  
5 dagdelen Reiki behandelingen  
3 dagdelen Zhineng Qigong  
2 dagdelen Nije Salon 
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September 

 
12 september:  Inloopmiddag Stomavereniging. 
 
19 september: Debby Nijenhuis geeft een  
   interview over de vlaggenlijn bij  
   Koffie & Wol TV 
22 september:  Carpooltour/Meet and Greet van 

Debby en Joke door  
    Nederland in het kader van de langste 

gehaakte vlaggetjes lijn. 
 
 
23 september: Haakbijeenkomst voor De Nije 

Stichting in het Gedenkbos te Neede 
24 september: Debby Nijenhuis wordt geïnterviewd 

voor Inspirerende Ontmoeting in Enschede 
  
26 september:  Het Nije Mannencafé. Mannen  
 kunnen op informele manier in  
 gesprek met Dr. Cornel, uroloog in  
 het ZGT. 
 
 

 
 
4 dagdelen Individuele/coach gesprekken 
2 dagdelen Zingen voor je Leven! 
4 dagdelen Wolcafé  
4 dagdelen Inhaken voor het wereldrecord 
6 dagdelen Yoga bij kanker 
4 dagdelen Lunchen met Lin  
8 dagdelen Samen aan de koffie  
1 dagdeel Massage bij kanker  
4 dagdelen Reiki behandelingen  
2 dagdelen Zhineng Qigong  
2 dagdelen Nije Salon 



	   17	  

Oktober 
 
5 oktober:  Voor IPSO wordt een promotiefilm gemaakt en Het Nije Huis  
   wordt gezien als één van de voorbeeldhuizen. Op deze dag  
   wordt er in het huis gefilmd en worden Debby Nijenhuis en een 
   aantal gasten geïnterviewd. Klik hier voor de film. 
12 oktober:   Tijdens de borstkankermaand oktober zendt ZGT een  

interactieve online uitzending uit via livestream. Namens het ZGT zijn wij 
op zoek gegaan naar publiek voor een live uitzending. 

15 oktober: overal in het land worden evenementen georganiseerd om samen slingers 
te haken en vlaggetjes in te leveren voor het wereldrecord. Op diverse 
creabeurzen worden stands ingericht om vlaggetjes in te leveren. Op 15 
oktober bezoekt Debby Nijenhuis Haken@thebeach in Lemmer 

21 oktober:  HAAKstafette in Haaksbergen. Wederom een mooi  
evenement met de langste gehaakte vlaggetjeslijn van de Nije Stichting 
als goed doel. Het hele Nije Team is aanwezig, er worden workshops 
gegeven, lijnen genaaid, er is muzikale omlijsting en een Nije 
verkoopstand (opbrengst € 1.743,80). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 oktober: Opening vernieuwde mamapoli in het MST Oldenzaal. De Nije Stichting is 

hier aanwezig met een informatiestand 
 

Vanaf half oktober is er even een vlaggetjes stop. Er komen dagelijks zoveel vlaggetjes binnen 
dat we de stroom nauwelijks aan kunnen. Vanaf nu kunnen er slingers uit de langste gehaakte 
vlaggetjes lijn van de wereld, een jubileum actie en/of Bianca Leusink tasjes besteld worden. 
Bestelling en betaling kan via de website.  
 
 
5 dagdelen Individuele/coach gesprekken 
3 dagdelen Zingen voor je Leven! 
4 dagdelen Wolcafé  
4 dagdelen Inhaken voor het wereldrecord 
6 dagdelen Yoga bij kanker 
4 dagdelen Lunchen met Lin  
8 dagdelen Samen aan de koffie  
1 dagdeel Massage bij kanker  
4 dagdelen Reiki behandelingen  
4 dagdelen Zhineng Qigong  
2 dagdelen Nije Salon 
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November 

 
2 november: officiële opening Winterworld ( niet als goed doel maar wel aandacht voor 

de stichting) 
6 november: Debby Nijenhuis mag een cheque ontvangen van de SMART goede 

doelen actie  
8 november:  Dianne Beuvink kwam namens de Rabobank een taart  

overhandigen. Dit was onderdeel van de Rabobank campagne #ikbenbijje 
waarmee ze een signaal willen geven dat ze in elke fase van je leven bij je 
zijn. Met de taarten die uitgedeeld werden willen ze mensen in het 
zonnetje zetten die er toe doen en die er zijn voor anderen. We waren dan 
ook zeer vereerd met de heerlijke taart en hebben deze samen met onze 
vrijwilligers en gasten lekker opgegeten.  
Een mooie (h)erkenning voor ons werk!! 

9 november:  Bijeenkomst Rouwverwerking. 
9 november:  Vanaf deze datum zal massage voor Mantelzorgers in het  
   Nije Huis worden aangeboden. 
14 november:  Inloopmiddag georganiseerd door de Stomavereniging. 
15 november:  Tot de 15e konden er nog vlaggetjes voor het  

Haken-voor-wereldrecord worden ingeleverd. De vlaggetjes actie is 
landelijk zo’n groot succes geworden, dat we zijn bedolven onder de 
vlaggetjes. De beoogde 40.000 vlaggetjes zijn dan al ruim overschreden. 

20 november: eerste keer Naaiatelier, de vlaggetjes worden aan een lijn    
 genaaid 
28 november:  Nije Mannencafé. Onder leiding van dr. Cornel. 
 
De Nije Stichting mocht een prachtige cheque in ontvangst 
nemen uit handen van wethouder van Zorg te Enschede, 
Jurgen van Houdt. De cheque was het resultaat van de Smart 
Goede Doelen actie. Deze actie was opgezet door Smart 
Mobiliteit in samenwerking met de Gemeente Enschede en 
Universiteit Twente. Middels de mobiliteitsapp Smart Mobility 
konden mensen punten doneren voor een aantal goede doelen. 
Wij willen Smart Mobiliteit en iedereen die voor de Nije Stichting 
gedoneerd heeft heel hartelijk bedanken (opbrengst € 2.250,-) 
 
Vanaf  3 november staat het centrum van Hengelo weer in het teken van WinterWorld Twente. 
Evenals vorig jaar is De Nije Stichting tot goed doel van dit prachtige evenement gekozen  
 
4 dagdelen Individuele/coach gesprekken 
2 dagdelen Zingen voor je Leven! 
5 dagdelen Wolcafé  
4 dagdelen Nije Naaiatelier 
4 dagdelen Inhaken voor het wereldrecord 
9 dagdelen Yoga bij kanker 
4 dagdelen Lunchen met Lin  
15 dagdelen Samen aan de koffie  
1 dagdeel Massage bij kanker  
5 dagdelen Reiki behandelingen  
5 dagdelen Zhineng Qigong  
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December 
 

 
 
6 december:  Helaas hebben we moeten besluiten als gevolg van acute vochtproblemen 

de deuren per direct te sluiten. Het Nije Huis is in december daarom druk 
geweest met het zoeken naar een tijdelijke locatie. 

 
10 december:  Nije Kerstfair  

Als gevolg van de sluiting is de 
Kerstfair verplaatst naar de 
Schouwburg in Hengelo. 

 
 
 
 
 
18 december:  Kroamschudd’n in Hengevelde. Bijzondere kerstmarkt waarbij o.a. De Nije 

Stichting een deel van de opbrengst mocht ontvangen  
 
19 december:  Publicatie van film gemaakt voor IPSO over inloophuizen en centra in 

Nederland, waarin de Nije Stichting een mooie rol heeft. 
 
De Nije Stichting mag komend jaar rekenen op een financiële bijdrage die door Specsavers 
Hengelo gedurende het hele jaar bij elkaar wordt gespaard. 
Inwoners van Hengelo stemden massaal op de genomineerde lokale goede doelen voor de 
spaarronde van 2018 van Stichting Specsavers Steunt. Uit de finalisten koos het winkelteam van 
Specsavers de Nije Stichting als de gelukkige winnaar! 
 
Oliebollenactie van Nollen. Per verkochte oliebol 
gaat er € 0,10 naar de  
Nije Stichting (opbrengst € 11.000,- werd  in 2018 
uitgekeerd). Tevens zijn wij trots en dankbaar dat 
we voor vijf jaar partner zijn geworden van Nollen.   
 
Zakelijke donatie ontvangen van Wijnsma Transport 
uit Friesland (donatie €100,00) 
 
 
 
Carintreggeland komt de Nije Stichting te hulp. 
Per 1 januari kunnen we terecht op de vierde 
verdieping van het complex aan de Hartstralaan 
100 op het Gezondheidspark te Hengelo. 
 
 
 
 
 
 
 
In verband met de acute sluiting van het Nije Huis is er maar tot en met  
5 december een programma gedraaid. 
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Totalen 2017 
 

Totaal aantal bezoekers 2017: 3454 
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6. boekjaar 2017 
 

Het bestuur van De Nije Stichting, statutaire vestigingsplaats Hengelo, biedt 
hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 
2017. De jaarrekening is door de RVT op 18-07-2018 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 2017. 

2017 is financieel het meest moeilijke jaar geweest van de Nije Stichting. Weinig 
opbrengsten uit giften en evenementen en helaas ook nog een noodverhuizing in 
december die extra tijd en kosten met zich meebracht. 

De druk om elk jaar de begroting te halen wordt steeds groter en drukt zwaar op 
ons. Door de realisatie van een multidisciplinair centrum zullen we van andere 
partijen ook een gebruikersvergoeding kunnen ontvangen en drukken onze eigen 
lasten niet zo zwaar op de stichting. 

Alle kosten van 2017 zijn wel binnen de begroting gebleven. We hebben echter 
niet de begrootte opbrengsten kunnen realiseren, waardoor we behoorlijk zijn 
gekrompen in ons bestedingsfonds. 

De verzekering van de inboedel is gesponsord door Kessler assurantiën. Kroeze 
Wevers heeft gelukkig aangegeven de loonadministratie weer kosteloos te willen 
verzorgen en Roy Stokkers van Mazars helpt belangeloos met de jaarcijfers. 
Netgemak sponsorde wederom de website, Vanille verzorgde alle opmaak die we 
nodig hadden. Dit jaar hadden we ook 3 bijzondere sponsoren voor ons 
haakrecord. De Bondt, J.G. Brouwer en zn en Oudshoorn sponsorden ons 
prachtig haakgaren en gordijnband waaraan we de vlaggetjes konden naaien. 
Een dame die anoniem wil blijven gaf ons een nieuwe naaimachine! 
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7. Jaarcijfers 2017 
	  
DE NIJE STICHTING te Hengelo             

         
         Balans per 31 december 2017           ( in € ) 

         
         A c t i v a : 

   
31.12.2017 

  
31.12.2016 

                  

         Vaste Activa 
       

         
 

Terreininrichting 
  

2 
  

306 
 

 
Inventaris 

  
9 

  
125 

 
     

11 
  

431 
Vlottende activa : 

       
 

Voorraden reclame- en aktie artikelen 0 
  

0 
 

 
Debiteuren 

  
399 

  
2.473 

 
 

Vorderingen 
  

0 
  

802 
 

     
399 

  
3.275 

         
 

Geldmiddelen : 
   

136.941 
  

200.163 

         Totaal activa 
   

137.351 
  

203.869 

         
                           

         P a s s i v a : 
   

31.12.2017 
  

31.12.2016 
                  

         Eigen Vermogen : 
       

 
Stand per 1 januari  

   
0 

  
0 

 
resultaat boekjaar 

   
-66.817 

  
-42.909 

 
naar te bestemmen fondsen 

  
66.817 

  
42.909 

 
Stand per 31 december 

  
0 

  
0 

         Bestemmingsreserves 
       

 
Continuïteitsfonds 

  
131.649 

  
198.466 

 
 

Bestedingsfonds 
  

0 
  

0 
 

 
Te bestemmen fondsen 

  
131.649 

  
198.466 

         
         Kortlopende schulden : 

      
 

Te betalen kosten 
   

5.702 
  

5.403 

         
         Totaal passiva 

   
137.351 

  
203.869 
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DE NIJE STICHTING te Hengelo           

         
         Staat van baten en lasten over het jaar 
2017         ( in € ) 

         
         
     

2017 
  

2016 
                  

         Baten 
       Donaties, akties en activiteiten 

  
58.273 

  
93.805 

Financiële baten en lasten 
  

647 
  

802 

     
58.920 

  
94.607 

         Kosten 
       Personeelskosten 
  

69.550 
  

74.710 
 Huisvestingkosten 

  
46.056 

  
45.749 

 Organisatiekosten 
  

6.958 
  

5.023 
 Kosten inloophuis 

  
-333 

  
-335 

 Kantoorkosten 
  

2.055 
  

2.158 
 Algemene kosten 

  
1.031 125.317 

 
8.922 136.227 

     
  

  
  

Resultaat voor afschrijvingen 
  

-66.397 
  

-41.620 
Afschrijving terreininrichting 

 
304 

  
1.019 

 Afschrijving inventaris 
 

116 420 
 

270 1.289 

         Verschil baten en lasten 
  

-66.817 
  

-42.909 
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8. Jaarplan 2018 
	  

         	  
 
1. Inleiding 

In 2017 is het bezoekers aantal weer gestegen en ondertussen is het 
mannencafé gestart waarbij Dr. Cornel, uroloog in het ZGT, vaak als vrijwilliger 
aanwezig is om de mannen te ondersteunen. 

Registreren volgens protocol moest vanaf 1-1-2017 werkzaam zijn in elk 
inloophuis dat aangesloten is bij de IPSO en wij hebben daar als één van de 
weinigen keurig aan voldaan. 

Het telsysteem dat IPSO had ingezet om allemaal landelijk gelijkwaardig te tellen 
is helaas niet werkzaam gebleken. We hebben allemaal de grootste moeite om 
de cijfers eruit te krijgen en het blijkt in de toekomst niet AVG-proof.   

We moeten dus allemaal weer opnieuw beginnen en dat is een tijdrovend karwei 
dat zonder een extra kracht lastig uit te voeren is. 

 

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 te 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 2018 

 
Realisatie Nije Hoeve 

Nu we in een noodlocatie zitten blijkt de nood om de hoeve nog groter, de 
drempel is nu letterlijk 4 verdiepingen hoog en de gasten kunnen alleen met de 
lift naar boven nadat ze gebeld hebben, hetgeen een extra drempel heeft 
veroorzaakt.  

Ook mogen we niet ‘ s avonds in het pand en de weekenden zijn ook uitgesloten 
vanwege het centrale alarm. Hoewel we bijzonder dankbaar zijn dat Carint ons 
helpt door ons tegen gebruikersvergoeding onderdak te bieden merken we dat 
we bezoekers aan het verliezen zijn door de drempel en doordat we bepaalde 
avondactiviteiten niet meer kunnen uitvoeren.  

De Hoeve dient snel gerealiseerd te worden en anders moeten we echt op zoek 
naar een andere locatie waar wij ons weer volledig kunnen ontplooien. 

 

Activiteiten weer uitbouwen/oppakken 

Door het gemis van een volwaardig huis en de openingstijden die daarbij horen 
kunnen we nu enkele activiteiten niet uitvoeren. Het heeft prioriteit om deze zo 
snel mogelijk weer op te pakken en anders zelfs op locatie te realiseren. Een van 
de activiteiten die we al lang op de lijst hebben staan is een modeshow voor 
badmode en lingerie voor vrouwen die getroffen zijn door borstkanker. De 
mannen soos, het kinderproject, jongeren en kanker en nog enkele andere 
projecten staan hoog op de prioriteiten lijst. 

 

Fondsenwervende evenementen en zoektocht naar Noabers. 

Naast het zoeken van Noabers om de continuïteit te waarborgen is het nu ook tijd 
om de stap te nemen naar een officieel fondsenwervingsbureau. Dit zal helaas 
wel een percentage kosten maar inmiddels is gebleken dat wij als organisatie op 
dat vlak te weinig knowhow hebben en het ontbreekt ons aan tijd om het op te 
pakken. Veel andere IPSO huizen maken er al gebruik van en we hebben een 
bureau doorgekregen dat dit voor meerdere huizen regelt en dus ook de wegen 
kent. Voor het zoeken van Noabers zijn Anja Viscaal, Michel Ten Hag en Eddy 
van Heel ingeschakeld en samen met ons zullen zij een aanzet maken tot het 
halen van minstens 100 noabers in 2018. 
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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 
werkgebied en in de week van het 5-jarig jubileum van het huis hadden we alle 
wethouders met de portefeuille zorg uitgenodigd om samen te kijken hoe we 
elkaar kunnen versterken en ont-zorgen. Vrijwel alle wethouders waren ook 
aanwezig. 

Hoewel de wethouders allemaal enthousiast waren lijkt er maar geen schot te 
komen in een echt samenwerkingsverband. In het zuiden en in het westen van 
Nederland krijgen meerdere huizen een percentage per inwoner van de 
omliggende gemeentes en we blijven onderzoeken of ook wij daar aanspraak op 
kunnen maken en hoe. 

In 2018 zullen er weer verkiezingen zijn en de bijbehorende wisselingen en zullen 
wij opnieuw alle gemeenten benaderen om ook wederom te kijken hoe wij ze 
kunnen ont-zorgen en hoe zij ons meer op de (sociale) kaart kunnen zetten zodat 
we meer lotgenoten uit Twente kunnen ondersteunen en zij ons beter kunnen 
vinden. 

 

2018 zal een jaar zijn waarin we met alle macht zullen proberen alle gasten te 
kunnen helpen en tegelijkertijd zullen we op zoek moeten en zelfs eventueel 
moeten verhuizen naar een nieuwe locatie.  

 

 


