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www.parkhuysalmere.nl

Parkhuys Almere is een inloophuis en ontmoetingscentrum voor
iedereen die te maken krijgt met kanker en biedt een groot
aantal mogelijkheden voor informatie, begeleiding, ontspanning
en contact met lotgenoten. Alles wordt verzorgd door vrijwilligers,
gewone mensen met een bijzondere missie: anderen door een
moeilijke periode in hun leven heen helpen.

Geplande
evenementen
3-2-2018
Open Dag Parkhuys

Rotary Club en Sligro verwennen vrijwilligers
De maatschappelijke betrokkenheid van het Almeerse bedrijfsleven
heeft onze vrijwilligers in december tot grote vreugde gestemd. De
Rotary Club Almere en Sligro trakteerden hen namelijk op 20
december op een heerlijke kerstlunch. Zij toonden hiermee hun
waardering voor de inzet van vrijwilligers voor plaatsgenoten, die te
maken hebben gekregen met kanker.

13-02-2018
Informatieavond euthanasie
03-03-2018
Informatiemarkt verwijzers en
samenwerkende partijen

Activiteiten
Maandag: Alleen Verder,
Hoe Verder, Tai Chi Qi Gong,
Mindfulness
Dinsdag: Wandelen, Open
Atelier Creatief
Woensdag: Ladies Day, Ladies
Night, Partners, Jonge
Vrouwen, Massage,
Mannencafé
Donderdag: Open Atelier
Schilderen, Yoga
Op deze dag waren het voor de verandering alle vrijwilligers die
verzorgd werden. De leden van de Rotary Club ontvingen hen in een
door hen zelf feestelijk aangeklede zaal met ‘bubbels’ en andere
lekkere drankjes, begeleid door sfeervolle life pianomuziek. Urenlang
waren de ondernemers in de weer met het serveren van soep, salades
en drank en het verzorgen van een uitgebreid buffet.

Vrijdag: Open Atelier
Mandelatekenen, Zingen voor
je Leven
Voor informatie: zie onze
website
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Dankzij enthousiaste samenwerking van de nieuwe vestigingsdirecteur
van Sligro Almere, de heer Marco van Bodegraven, Rotarian James E.
Purvis en Louwra de Groot, die namens de Almeerse Rotary Club al
vanaf het prille begin de scepter zwaait over het project en
inspirerende kracht is, werd de feestelijke lunch voorbereid. (zie foto
boven). Sligro Almere zorgde voor de benodigde boodschappen.
Naast culinaire verwennerij werd ook gezorgd voor een inhoudelijke
bijdrage in de vorm van een eigentijds “Almeers Kerstverhaal”,
opgetekend door Rotarian Ton Theunis. Zo werd het al met al een heel
mooi traditioneel Kerstgebeuren voor de Parkhuys vrijwilligers.
Wij danken zowel de Rotary Club Almere als Sligro voor deze
geweldige traktatie!

Kerstdiner voor
alleenstaanden
Het is inmiddels een traditie dat
één van onze vrijwilligers tussen
kerst en oudjaar een uitgebreid
diner verzorgt voor alleenstaande
gasten van het Parkhuys.
Gezien de grote belangstelling
ieder jaar moeten haar
kookkunsten bijzonder zijn.
Dit jaar was het diner geïnspireerd
door de Marokkaanse keuken.

Informatieavond over euthanasie op 13 februari
Euthanasie komt steeds meer uit de taboesfeer, maar blijft een
gevoelig onderwerp dat vele vragen oproept. Wanneer beslis je tot
euthanasie, wanneer is het toegestaan, hoelang tevoren moet je je
wensen kenbaar maken? Rob Bekkering, huisarts en SCEN-arts, geeft
deze avond voorlichting over het zelfgekozen levenseinde en tevens
over palliatieve sedatie. Dat is het opzettelijke verlagen van het
bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase om ondraaglijke
pijn en lijden te verlichten. Aanmelding is mogelijk bij Yvonne Mullekes,
secretariaat@parkhuysalmere.nl of 06-45251446.

Extra inkomsten dankzij gasten en supporters
Deelnemers aan het Open Atelier hebben in de kerstmaand hun eigen
kerstkaarten gemaakt en verkocht, met een opbrengst van 180 euro
voor het Parkhuys. Met andere kerstartikelen werd nog een 50 euro
verdient. Supporters van het Parkhuys die hun online aankopen via
Sponsorkliks deden, wisten zo 32 euro aan inkomsten te verzamelen.
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