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‘‘Kanker heb je samen’’
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Verwendagen

met een inloophuis en een

In  en in  organiseerde ze een verwendag in

kenniscentrum. Stichting Over

Preston Palace in Almelo, waar  vrouwen konden

Leven en Munsterhuis zorgden

genieten van een heerlijke ontspannen dag met gratis

voor een solide Nije mobiel en

eten en drinken, entertainment, massages, make-

Debby kon op pad.

overs en advies. De dames gebruikten de sauna en het
zwemparadijs, zonder geconfronteerd te worden met

De zoektocht

‘gezonde’ lichamen. Door de enorme opkomst en de

In eerste instantie leek een

gesprekken die Debby voerde met lotgenoten bleek al

boerderij in de Lutte het meest

snel dat er een chronisch tekort is aan nazorg en dat er

geschikt. De Judithhoeve was in

structureel meer moet worden gedaan voor vrouwen

het bezit van Natuurmonumenten

met kanker. Maar ook voor mannen met kanker, kinde-

en ook zij waren enthousiast over

ren én hun omgeving.

de plannen van Debby. Herman
Munster van bouwbedrijf Munster

De noodzaak

en Joost Brookhuis van Architecten

Er zijn zoveel vragen die na de diagnose kanker

bureau BBA&M boden hun hulp

onbeantwoord blijven en veel mensen ervaren het

aan en maakten samen een mooi

traject alsof ze in een doolhof staan. ‘Welke wegen

plan voor de Hoeve en de naast-

kun je bewandelen?’ ‘Wat is er nog mogelijk aan

liggende schuur.

nabehandeling?’ ‘Hoe kom je zo snel mogelijk weer in
conditie en hoe bouw je weerstand op?’ ‘Waar vind je

Hulp en advies

een goede en betaalbare pruik?’ ‘Zijn er mensen met

Hoewel het om een pachtboerderij

wie ik kan praten, die hetzelfde doorstaan en die me

ging, was het toch een redelijk

begrijpen?’ ‘Is er een plek terug in de maatschappij?’

ambitieus plan en daarom wilde

‘Moet mijn werkgever mij accepteren?’ ‘Wie helpt me

Debby graag wat advies inwinnen

afvallen?’ ‘Bestaat er ook mooie protheselingerie?’

bij een professional. Dik Wessels

Gewoon een lijstje met eerste vragen die bij mensen

leek haar de aangewezen persoon

leven. Maar ook vragen over een naderend einde,

en ze maakte een afspraak op zijn

zorgen van nabestaanden en de vragen van naasten

kantoor.

stroomden de mailbox van Debby binnen. Er bleek

De Nije Stichting
Directe aanleiding voor de oprichting van de Nije stichting
was het gevecht van initiatiefneemster Debby Nijenhuis tegen
kanker. Ze kwam op 31-jarige leeftijd in de medische molen
van behandelingen terecht. Tussen de kuren door zocht ze
naar antwoorden op haar vragen, maar ze kwam steeds weer
04

hindernissen tegen die overwonnen moesten worden.

duidelijk een behoefte aan kennis, een luisterend

Dik had vertrouwen in haar missie

oor en lotgenotencontact.

en bood aan met zijn bedrijf
garant te willen staan voor de

Het startpunt

aankoop van de Hoeve. Subsidie-

Om in deze behoefte te kunnen voorzien besloot ze

verstrekker Leader zei ook mede-

zich in te zetten voor een inloophuis waar iedereen

werking en subsidie toe, mits

met vragen terecht kan. Gesteund door Harry

de gemeente Losser ook alle

Agterhorst en Peter Hendriks in het eerste jaar, kon

medewerking zou verlenen.

Debby op  maart  de Nije Stichting oprichten

Helaas liep het op laatstgenoemde

en zich inzetten voor meer kwaliteit van leven van

stuk. Al snel diende zich een

(ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

tweede boerderij in Twekkelo
aan en de onderhandelingen

Ze kreeg een kantoor gesponsord in de Lansinkveste

startten opnieuw.

en ging vanuit daar op zoek naar een geschikte plek
voor een herstel- en wellness-oord, aangevuld
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In de tussentijd had De Nije Stichting zich als
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inloophuis in oprichting aangesloten bij een over-

Hij bracht ook steeds

koepelend orgaan van alle inloophuizen, en kreeg

meer mensen op

een ‘buddyhuis’ toegewezen: een inloophuis waar
je een kijkje in de keuken mag nemen en die helpt

haar pad en grapte

bij het opstarten. Parkhuys Almere opende haar

wel eens dat het hele

deuren en vertelde precies hoe zij gestart waren.

complex inmiddels

Zij huurden hun huis bijvoorbeeld voor een symbolisch
bedrag van een euro van de stichting Roparun. Dat

het ‘Nije virus’ had.

bood kansen! Helaas werd de aanvraag voor

Dat was ook wel een

steun afgewezen door Roparun, omdat er inmiddels
zoveel huizen door hen waren bekostigd dat ze er

beetje zo.

niet nog één bij konden zetten. Onbegrijpelijk voor
Debby want in heel Twente stond niets!

internet, de it’ers, het briefpapier,
de enveloppen… bijna alles kwam

De directie van Parkhuys wisselde ondertussen en

van de bedrijven die gevestigd

daarmee werd ook een ander buddyhuis toegewezen

waren in het pand. De enige

aan De Nije Stichting. Bij Inloophuis Adamas in Nieuw

externe hulp kwam van het team

Vennep vond Debby een gouden match in de vorm

van Vanille en Gildeprint.

van Lily Nieuwenhuizen. Lily was ook lotgenoot en

Het ontwerpbureau in Borne

initiatiefneemster. Zij gaf Debby het vertrouwen om

sponsorde de Nije stichting

door te zetten en om de droom van een boerderij in

vanaf de eerste dag en maakte een

het buitengebied juist los te laten. “Kanker staat in

prachtig logo, het ontwerp voor de

de maatschappij,“ zei ze. “Houd ook het huis in de

website en ontwikkelden de hele

maatschappij, tussen de mensen, goed bereikbaar

huisstijl die Gildeprint vervolgens

en niet verstopt.”

allemaal belangeloos drukte.

De boerderij opgeven was lastig, maar uiteindelijk

Na de twee succesvolle verwen-

zag Debby in dat het misschien wel meer haar droom

dagen in Preston Palace en met de

was dan die van haar lotgenoten. Uiteindelijk is

steeds drukker wordende wekelijk-

het inloophuis bedoeld om lotgenoten te helpen.

se inloop bij het kantorencomplex,

Ze besloot de raad van Lily op te volgen en ging

werd een eigen pand steeds nood-

op zoek naar een centrale plek in Twente, goed

zakelijker. Door het organiseren

bereikbaar en vol in de maatschappij.

van verschillende evenementen en
het benaderen van sponsoren en

De volgende stap

medestanders werd er een mooi

Inmiddels werd het op kantoor steeds drukker.

startbedrag verzameld. Toen zich

Gesteund door enkele vrijwilligers ontstond er een

een prachtig pand aandiende aan

inloopmogelijkheid in één van de zalen en Albert

de Beursstraat in Hengelo werden

Eikenaar, de manager van het kantorencomplex,

er snel plannen gemaakt om dit

doneerde alles wat nodig was om te starten.

pand te huren.

De bouwers van de website, de verstrekkers van
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Hét inloophuis voor Twente

Nu

Met dit eigen inloophuis in zicht was het moment

Het huis wordt gedragen door

gekomen om De Nije een solide basis te geven.

vrijwilligers en deze worden sinds

Zo werd de stichting in maart  aangevuld met een

 aangestuurd door coördi-

gedegen en officiële Raad van Toezicht en werden er

nator Wendy Kuipers.

meer vrijwilligers aangetrokken.
Dit team van vrijwilligers, samen
Op  april  kreeg Debby Nijenhuis, tijdens het

met Wendy Kuipers, een solide

spetterende muziekevenement ‘de Nije Live’ uit handen

en betrokken Raad van Toezicht,

van Pieter Sinninghe Damste de sleutel van het pand.

de warme aandacht vanuit de

Ondersteund door vele sponsoren en met grote hulp

Twentse politiek en de enthou-

van Bouwbedrijf Wessels werd er bijna  maanden

siaste ambassadeurs en alle

keihard gewerkt om het pand de uitstraling te geven

sponsoren maken samen met de

van een warm thuis.

tomeloze inzet van Debby De Nije
Stichting. Dit team zorgt ervoor

Op  september  werd het Nije huis geopend

dat de droom van een inloophuis

door de (loco)burgemeesters van alle  Twentse

in Twente werd verwezenlijkt en

gemeenten. Zij knipten gezamenlijk het oranje lint door,

nog elke dag bestaat.

waarna zij en het grote aantal aanwezige wethouders
van zorg, de vrijwilligers en veel belangstellenden het

In dit Nije magazine vindt u een

eerste en enige inloophuis voor (ex) kankerpatiënten

mooi overzicht van de afgelopen

en hun naasten konden bekijken.

 jaar en wat er tegenwoordig allemaal in het Nije huis te vinden is.

Het inloophuis is inmiddels 4 dagen
in de week geopend en biedt haar
gasten een gevarieerd programma
van zowel herstellende en ondersteunende activiteiten, als een plek
om elkaar te ontmoeten.
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Hoofddoel van het inloophuis is het toevoegen van

Vaak bestaat het vooroordeel dat in het Nije Huis

kwaliteit aan het leven. Of dat leven nu nog jaren

alleen verdrietige mensen rondlopen, maar dat is zeker

mag duren of wellicht binnen afzienbare tijd wordt

niet het geval. Elke week worden creatieve workshops

afgesloten.

georganiseerd. Hier worden kaarten, kerststukjes,
paastakken, kettingen of andere sierraden gemaakt.

In de warm ingerichte woonkamer staat een mega-

En geregeld zijn er taartworkshops waarbij een

grote tafel met lekkere stoelen en een bank, waar

themataart of eigen fantasietaarten worden gemaakt.

iedereen tijdens de vrije inloop terecht kan voor een

De vrolijke gezichten spreken boekdelen wanneer

kop koffie of thee, inclusief een ontspannen of serieus

iedereen trots met een eigengemaakt kunstwerk de

gesprek. De onderwerpen zijn divers. Van de laatste

knutselruimte verlaat. Deze workshops bieden de

leuke aankoop via de rapporten van kinderen naar het

gelegenheid om met lotgenoten even de ziekte en

bezoek aan de dokter. Alles kan en mag aan de

alle gevolgen te kunnen loslaten.

praattafel. Er wordt dan ook geregeld gelachen,
en soms een traantje weggepinkt.

Daarnaast zijn er kookworkshops in het Nije Huis.
Er zijn vaak thema’s, die variëren van tapas tot koken

Naast de woonkamer is een mooie kamer die

met biologische ingrediënten. En er wordt gewerkt

afgesloten kan worden. Boven bevindt zich ook een

aan een mannenkookclub.

‘neul‘kamer. Een speciale ruimte die is ingericht om
eens lekker uit te huilen, te zeuren (neulen) en even-

Tweemaandelijks is op een donderdagmiddag de

tuele frustratie kwijt te raken. Wanneer de emotie een

hilarische bingo. En dat omschrijft het ook precies.

keer hoog oploopt, biedt het huis genoeg ruimte om

Op hilarische wijze wordt om de mooiste prijsjes en

dat in alle rust te laten gebeuren, met of zonder een

prijzen gespeeld.

luisterend oor.

Het Nije Huis nu
Het Nije Huis vormt als inloophuis een warme en welkome
omgeving voor iedereen die na de diagnose kanker met
vragen en verhalen rondloopt. Maar ook voor de broodnodige
ontspanning, een goed gesprek, een luisterend oor, voorlichting,
therapie, lotgenotencontact, lezingen, rust, creativiteit
en informatie over bijvoorbeeld protheses en/of haarwerken
12

kan iedereen er terecht.
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Voor de ontspanning is er mindfulness, yoga bij kanker

Voor de toekomst is de Nije

en worden verschillende vormen van massage

Stichting druk bezig om een

gegeven, zoals massage bij kanker en voetreflexthera-

basisschoolproject op te zetten.

pie. Ook is geregeld een schoonheidsspecialiste in het

Hierbij kunnen kinderen langs

huis. Zij verzorgt heerlijke gezichtsbehandelingen.

komen in het Nije Huis voor
voorlichting. De kinderen van nu

Daarnaast wordt veel aandacht gegeven aan psycho-

zijn de volwassenen van later.

sociale zorg. Een therapeute is op geregelde tijden

Door bij hen nu al het taboe weg

aanwezig in het huis, voor iedereen die met vragen

te nemen, is het hopelijk minder

zit rondom kanker. Alles waar iemand mee kan komen

bedreigend wanneer ze in de

te zitten - ook als partner of gezinslid van iemand met

toekomst wellicht met kanker te

kanker - kan worden besproken. Wanneer de kanker is

maken krijgen.

voor

bedwongen kunnen er nog steeds vragen bestaan en
dan is iedereen nog steeds van harte welkom.

Met al deze activiteiten biedt het
inloophuis een complete aanvul-

Er zijn speciale inloopmomenten, die gekoppeld zijn

ling op de medische zorg rondom

aan een bepaalde vorm van kanker. Zo is er eens per

kanker. Hiermee worden geen

maand een borstkankerinloop, en een alvleesklier-

dagen aan het leven toegevoegd,

vereniging-inloop, is de stichting klankbord (voor keel/

maar het voegt wel leven aan de

nek-gebied) geregeld aanwezig en het inloophuis

dagen toe.

faciliteert ook andere patiëntenverenigingen met de
mogelijkheid voor bijeenkomsten.
Het inloophuis verzorgt daarnaast een groot kenniscentrum. Voor iedereen die vragen heeft rondom het
medische proces, alternatieve aanvulling op gezondheidsgebied, voedingsadviezen en support op het
gebied van praktische zaken. Hierbij valt te denken aan
contact met gemeentes bij problemen met het
aanvragen van subsidies, hulp bij het re-integratie

Wanneer u op andere dan
hierboven beschreven
gebied vragen of wensen
heeft, geef dit gerust aan
op info@hetnijehuis.nl
Wij staan altijd open voor
nieuwe ideeën en
oplossingen.

na

proces en hulp bij het uitzoeken van de mogelijkheden
op het gebied van hulpmiddelen en andere vormen
van ondersteuning.

voor

14
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‘‘Je leven staat compleet op z’n kop. De kinderen
schrokken heel erg. Ze zijn ook bij alle behandelingen
wel een keer mee geweest om te kijken hoe en wat
er allemaal gebeurde. Voor mijn vriend en zijn familie
was het heftig. Drie jaar ervoor had hij zijn vrouw
verloren aan leukemie. Dus dat maakte veel los.

Betrokkenen

Gelukkig was de opvang in het ziekenhuis prima.
Er was veel aandacht voor de rest van de familie.
Zo mochten de kinderen een week na de uitslag
praten met een mammaverpleegkundige om al hun
vragen te stellen. Alles werd heel duidelijk aan ze
uitgelegd. We zijn er met z’n allen goed doorgekomen en ook mijn kinderen zijn er een stuk
sterker door geworden.

In het Nije Huis staan de gasten centraal.
Alles is gericht op meer kwaliteit van
leven met en na(ast) kanker. Samen met
een heel team vrijwilligers, coördinatoren,
RvT-leden en ambassadeurs wordt daar
voor én achter de schermen aan gewerkt.

De eerste keer dat ik in contact kwam met het Nije
huis was toen ik een stuk las op internet. Daar las ik
dat er een verwenochtend zou zijn. Ik heb me daar
voor opgegeven en een super-gezellige ontspannen
dag gehad. Ik wist absoluut niet wat ik ervan moest
verwachten, maar iedereen was zo ontzettend lief
en begripvol. Er werd niet constant over de ziekte
gepraat, we waren gewoon bezig met leuke dingen
en iedereen weet wel wat er achter schuil gaat.
Op het moment dat ik er echt even helemaal doorzat,
heb ik veel steun gehad aan het inloophuis. Ik had
problemen en misverstanden op het werk en nog een
operatie in het verschiet. Debby heeft me toen goed
geholpen door contact op te nemen met mijn werkgever, mijn verhaal uit te leggen en daardoor hem
ook beter te kunnen uitleggen wat er allemaal bij
kanker komt kijken.

Karin Bussing (44) is geregeld

Nu ik weer aan het werk ben, heb ik wat minder tijd

als gast in het Nije huis te vinden.

om het Nije huis te bezoeken. Maar voor een leuke

Zij hoorde op 23 maart 2011 van

graag voor de gezelligheid samen en de informatie

haar arts dat ze hormoon-

die ik er kan vinden over kousen en protheses en

gevoelige borstkanker had met

naast zijn de taartenworkshops en de hilarische

besmette lymfeklieren.
16

workshop maak ik af en toe echt tijd vrij. Ik kom er

misschien straks ook de oedeemtherapie. En daarbingo’s zo leuk dat ik er zeer zeker blijf komen!”
17
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begonnen in de Lansinkveste. Dat was klein, maar

“Ik zat in het management van de band ENorm.

het had ook wel wat. In  zijn we met een groep

De band werd gevraagd om op het benefietconcert

vrouwen gaan trainen voor de Ladies Ride van Leontien

De Nije Live in Go Planet te spelen. Omdat ik voor het

van Moorsel. Dit was in Zwolle, wat hebben we een

technische gedeelte van de band verantwoorde-lijk

plezier gehad. Ik ben begonnen met  kilometer en

was, nam ik contact op met Debby om alles door te

een paar weken later fietste ik  kilometer.

spreken. Ik hoorde dat ze fanatiek bezig waren
geweest met het vragen van bandjes en omdat

In  gingen wij over naar de Beursstraat. Wat een

iedereen het een geweldig initiatief vond, zei ieder-

verbetering en wat een groot huis. Er moest wel veel

een ‘ja’. Het resultaat was dat er acht bands zouden

aan gebeuren en ik heb er zoveel mogelijk geholpen.

optreden. En allemaal moesten ze met hun instru-

Omdat er ook gastvrouwen nodig waren om het huis

menten het podium op en af. Ik vertelde Debby dat

draaiende te houden, heb ik aangeboden te helpen.

ze stageplannen, priklijsten en riders moest verzame-

Ook zijn de gasten in het huis blij dat we kaarten met

len. Omdat het evenement een dikke week later al

hen maken. In het Nije Huis knutsel ik nu elke

zou zijn, was er behoorlijke stress. De volgende dag

woensdagmorgen met veel plezier.

na mijn werk zag ik twee gemiste mailtjes van Debby.
De eerste met de vraag of ik het technische gedeelte

Michael Sijbom () is burgemeester
Gré Bos (65) komt al jaren bij
van Losser en afgelopen jaar uitgede inloop op de vroegere locatie
roepen tot meest actieve twitterende
en daarna is ze ‘meeverhuisd’
burgemeester in Nederland.
naar het Nije Huis.

Vorig jaar kwam er een mevrouw met haar zus binnen.

op mij kon nemen en het tweede mailtje was naar

Ze vertelde ons dat ze zelf ook kaarten maakte en had

alle bands en mensen van Go Planet gestuurd met

gehoord van het Nije Huis. Ze was ernstig ziek en zou

de bekendmaking dat ik verantwoordelijk was voor

niet meer beter worden. Ze was net van de chemo af

het technische gedeelte. Opeens was ik gebombar-

en wilde graag met ons kaarten maken. De ene was

deerd tot stagemanager… Het was een hele klus,

nog mooier dan de andere en ze had er zo’n plezier

maar wat een geweldige avond! Zo geweldig dat

in. Ook leerde ze ons nieuwe technieken. Ondertussen

ik me bij de stichting heb aangesloten.

vertelde ze over haar ziekte. Wij waren haar luisterend

18

oor. Iedere week leefde ze er naar toe om naar het huis

Bij de stichting ben ik nu evenementencoördinator.

te komen. Ze vroeg ons of we niet een keer de hele dag

Ik zorg voor de technische en logistieke invulling van

“Ik ben  jaar getrouwd met Jan en moeder van een

konden knutselen want een morgen was zo voorbij.

de evenementen. Ook zorg ik tijdens de evenemen-

zoon en een dochter en oma van vier prachtige klein-

Dat hebben we ook een paar keer gedaan.

ten voor ondersteuning en stagemanagement. Ik ben

kinderen. In juni  kreeg ik darmkanker en in

Debby zorgde dan voor een heerlijke lunch. De laatste

- zeg maar - het poppetje achter de schermen. Overal

september eierstokkanker. Na zes chemokuren was ik

keer dat ze er was, werd heel vermoeiend voor haar.

waar kabels aan of wielen onder zitten of een hamer

 kilo aangekomen. Het was heel moeilijk om af te

Ze is naar huis gegaan en in bed gaan liggen. Ze is er

en schroevendraaier aan te pas moet komen, hou ik

vallen. Ik moest nog drie operaties aan mijn buik onder-

niet meer uit geweest. We zijn nog een keer bij haar

in de gaten. Er is altijd veel te doen maar uiteindelijk

gaan en dan denk je echt niet aan diëten. In  zag

langs gegaan,  dagen later is ze overleden. Bij alles

maken we het altijd weer tot een succes: ‘geen

achter alle externe evenementen,

ik een advertentie over ‘afvallen na kanker’ van de Nije

wat we doen, denken wij aan haar. Het was zo dank-

paniek, hier is de techniek!’ De donderdagavonden

Stichting in een weekkrant. Ik heb mij opgegeven met

baar dat we dat voor haar konden doen. Nu komen

vind ik heel erg bijzonder. Dan ben ik in het Nije Huis.

waaronder zijn favoriet:

nog twaalf dames en wij bleven met zes dames over.

haar zussen elke week. Het is dankbaar werk als je

Op de agenda staan alle lopende zaken, maar vaak

Elke week de woensdag en de vrijdag wandelen en

mensen kunt helpen door alleen maar naar ze te

praten we ook over de meest uitlopende dingen. Er

met het boek ‘Afvallers XXL’ moest het toch gaan

luisteren. Ik hoop dat er meer mensen met deze ziekte

zijn weinig tot geen mensen waarmee ik over zoveel

lukken. Ik heb er een goede herinnering aan en veel

de weg vinden naar het huis. Er is een gezellige

zaken kan praten als met Debby. We zijn echt een

plezier gehad. Als ik me bedenk dat ik nog geen kilo-

knutselkamer in huiselijke sfeer en ook een warme

klankbord voor elkaar. Het werken en de gesprekken

Er zijn altijd weer nieuwe ervaringen en uitdagingen.

meter kon lopen en later de  kilometer liep, was ik

huiskamer om gezellig bij elkaar te zijn. Ik hoop dat

met Debby inspireren mij en ik groei daardoor

Het inloophuis en de externe evenementen zijn voor

toch wel trots op mezelf. Elke week wegen en meten

ik nog jaren van het Nije Huis mag genieten en dat er

als mens.

zoveel mensen een steun. En iedereen vindt een luiste-

dat bracht ook gezelligheid mee. Doordat je elke week

mensen zijn die het huis een warm hart toe dragen,

bij elkaar kwam, ontstond er een idee om iets te doen

zodat wij veel mensen mogen helpen met deze ziekte.’’

en zo zijn we een knutselmorgen begonnen. We zijn

Ernst Olde Riekerink (36) is
al jaren de drijvende kracht

De Nije Live.

rend oor. Ik hoop dat de stichting blijft groeien en dat
Ik vind het bijzonder om deel uit te maken van het
team dat zorgt voor al de geweldige initiatieven.

er uiteindelijk een mooi oncologisch centrum komt.”
19
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‘‘Als coördinator probeer ik zo veel mogelijk Debby

“Eerlijk gezegd weet ik niet meer waar ik Debby

te ondersteunen bij haar werkzaamheden. Ik ben

Nijenhuis voor het eerst ontmoet heb. Toen we op een

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken

bijeenkomst aan de praat raakten, was ik vooral erg

in het inloophuis, de begeleiding van gastvrouwen

onder de indruk van wat zij allemaal vertelde over het

en gastheren en ik ben het aanspreekpunt voor alle

Nije Huis. Debby's persoonlijke verhaal en de enorme

vrijwilligers. Het is een bijzonder leuke uitdaging

drive die ze daarbij had, spraken mij zeer aan. Kort daar-

om Debby te ondersteunen in haar missie.

na bracht ik een bezoek aan het inloophuis in Hengelo.
Sindsdien zie ik haar regelmatig en wil altijd weten hoe

Ik maak naast soms best emotionele gersprekken

het allemaal gaat. Ondanks dat het huis in Hengelo staat,

ook erg leuke dingen mee. Zo was er ooit een gast

heeft het een regionale taak. Ook mensen uit de

die zeer ontevreden was met haar pruik. Deze moest

gemeente Losser zijn daar dus van harte welkom.

ze weer opnieuw gaan dragen. Nadat zij haar onte-

De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, prof. dr.

vredenheid had geuit tegen Debby en met klem had

Wolter Lemstra, heeft mij gevraagd om lid van die raad

verteld dat zij ‘dat ding’ echt nooit meer zou opzet-

te worden. Dan controleer je onder andere de door de

ten, nodigde Debby haar uit deel te nemen aan een

Nije Stichting gestelde doelen en bijbehorende financiën.

verwendag tijdens de Verwenmei in het Nije Huis.

Natuurlijk voelde ik me vereerd en ik ben zeer gemoti-

Volgens mij niet echt overtuigd dat het nog weer

veerd om mijn kennis en kunde beschikbaar te stellen

goed zou kunnen komen met de pruik, kwam ze

ten bate van de stichting en het inloophuis zelf.

burgemeester van Losser en

toch naar de verwendag. Marianne Versteeg van

Dat wat daar gebeurt past precies bij mijn levenstaak:

Hairidentity nam ‘het ding’ onderhanden en maakte

je inzetten voor een ander. Niets geeft mij namelijk

afgelopen jaar uitgeroepen tot

er een geweldig mooi kapsel van. De gast heeft de

meer voldoening. Het geluk, of het wegnemen van

meest actieve twitterende

pruik opgezet en de hele dag ook niet weer afgedaan

verdriet, van een ander voelt als zelf dat geluk ervaren.

burgemeester in Nederland.

Michael Sijbom (44) is

en ging aan het einde van de dag met een geweldige
glimlach op haar gezicht weer naar huis. Dit soort

Samen met drie andere kennissen uit de gemeente

ervaringen maken het werken in Het Nije Huis zo

Losser heb ik meegedaan aan de estafetteloop bij

bijzonder. Daarnaast brengt elke dag weer nieuwe

het spektakel ‘Twente beweegt’. Ik had natuurlijk niet

dingen, het positivisme. Juist in die laatste eigenschap-

uitdagingen waardoor mijn werk nooit routine zal

getraind en dat moest ik tijdens de race bekopen.

pen zijn ze, weliswaar niet gewild, een voorbeeld voor

worden. Er liggen nog een heleboel uitdagingen voor

Toch bleek ik aan het einde energie over te hebben en

ons allen. Het leven lijkt zo vanzelfsprekend, totdat je

mij: het opzetten van een grotere groep vrijwilligers,

met een noodgang sprintte ik het FBK-stadion binnen,

de dood in de ogen kijkt. En wanneer iemand zo wil

nog meer gasten in het huis mogen verwelkomen,

tot verbazing van vele toeschouwers. De mensen dach-

vechten om (menswaardig) te kunnen leven, dan

het professionaliseren van de organisatie, meer

ten met een echte atleet van doen te hebben. Volgens

verdient hij het dat anderen hem daarbij helpen.

mensen laten weten dat er een inloophuis in Twente

mij heb ik een baanrecord gelopen! We hebben die

Ook belangrijk vind ik aandacht voor de naaste omge-

is, mijzelf verder ontwikkelen als coördinator. Ik wil

dag trouwens veel gelachen. En ook dat is van belang:

ving, zij worden namelijk ook geraakt wanneer iemand

nog genoeg!

ondanks het verdriet dat de ziekte kanker met zich

kanker krijgt. Die impact wordt wel eens vergeten, in

mee brengt, moet men blijven genieten van het leven.

de laatste plaats ook door hen zelf.

Ik hoop dat ik Debby dusdanig kan ondersteunen

Daar krijg je energie van en het werkt nog helend ook.

dat zij de vrijheid heeft om ‘de boer op te gaan’
om zowel sponsoren als ziekenhuizen, doktoren en

Net als volgens mij de meeste mensen, heb ik in mijn

de weg naar het inloophuis weet te vinden. Juist die-

andere doelgroepen te laten zien dat Het Nije Huis

directe omgeving te maken gehad met de ziekte.

gene die een drempel voelt of diegene die er niet van

Sinds maart 2012 is

Bij vrienden, familie, collega’s et cetera. Zelfs, en dat

gehoord heeft, maar wel baat bij zouden hebben.

Wendy Kuipers (41) werk-

grijpt mij als vader enorm aan, bij kinderen. Wat ik zo

Aan die bekendheid in heel Twente zal gewerkt moeten

bijzonder vind aan mensen met kanker is de combina-

worden. En ik hoop dat de stichting het goede werk

tie van enerzijds het verdriet, de radeloosheid, soms

nog jarenlang kan voortzetten. Daaraan wil ik van

schaamte en de onmacht die men voelt én anderzijds

harte een bijdrage leveren.”

bestaansrecht heeft. Hoe erg ook dat een huis als
dit nodig is, maar ik hoop dat de stichting nog heel
veel jaren mag blijven bestaan en dat het Nije Huis
voor iedereen die ooit met kanker geconfronteerd
is of wordt, een begrip is.’’
20

Ik hoop dat iedereen die steun en hulp nodig heeft,

zaam in het Nije Huis.

de wil om te leven, het intens genieten van de kleine

21
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De verbouwing van het Nije Huis was een klus die

Debby Nijenhuis (42) initiatief-

ik achteraf gezien behoorlijk heb onderschat, maar

neemster van De Nije Stichting en

precies geworden zoals ik voor ogen had. Ook besef

Het Nije Huis.

door de hulp van vele sponsoren en vrijwilligers is het
ik hoe bijzonder het is dat vrijwilligers van het eerste
uur er nog steeds zijn en dat ik me mag omringen
met de beste adviseurs en raadleden. Want het kan

Kanker heb je samen, daar kwam ik  jaar geleden

nooit makkelijk geweest zijn om altijd maar mee te

zelf achter. Na de medische behandelingen is er een

gaan in mijn droom. De droom is uitgekomen en het

lang traject te gaan. En juist als de medische zorg

is zelfs niet meer ‘mijn droom’ maar een gedeelde

wegvalt, is het zo hard nodig dat je hulp krijgt om de

droom. Gaandeweg kon ik zelf steeds meer loslaten

draad weer op te pakken. Niet alleen voor de patiënt

en zag ik dat er mensen waren die me begrepen,

zelf, maar ook voor de naasten. Want hoewel zij de

maar ook in staat waren om een deel van me over

ziekte zelf niet hebben, worden de emoties die rondom

te nemen.

Mijn mo

tto:

Tel niet
de dage
n,
maar laa
t de
dagen te
llen!

kanker spelen bij naasten meestal zwaar onderschat.

22

We leven in een maatschappij waar alles gericht is op

Het Nije Huis is inmiddels van ons samen, samen

het zo snel mogelijk weer aan het werk gaan.

gedragen, samen werkend aan kwaliteit van leven

Alles moet weer terug naar hoe het was en de omge-

voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Dagelijks

ving reageert al gauw met “je bent nu toch klaar met

ervaren we samen de impact van ons inloophuis en

de behandeling? Dan is nu alles toch weer goed?”

samen genieten we als het weer is gelukt om iemand

Maar als je “we zijn klaar met de behandeling, nu is

met wat minder last op zijn of haar schouders uit het

het afwachten” hoort, stap je alsnog vaak in een groot

huis te zien vertrekken. Helaas delen we samen ook

zwart gat en loop je in een doolhof van emoties .

soms verdriet als blijkt dat de strijd voor één van onze

Voor iedereen is dit anders en er is geen pasklaar

huisgasten verloren is. Maar dan zijn we altijd nog

antwoord op de vragen. Ook is de één er eerder uit

dankbaar voor het Leven dat we aan de dagen hebben

dan een ander. Sommigen vinden het zelfs wel even

kunnen toevoegen. Hoe cliché het ook mag klinken,

prettig om er een tijdje in rond te lopen, of nemen

gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde

de tijd om hun leven opnieuw in te richten.

is dubbele vreugde.

Door een inloophuis op te richten heb ik geprobeerd

Elke dag overvalt me een gelukzalig gevoel als ik het

om in dat doolhof wat bordjes te plaatsen, zonder

licht uit doe en afsluit… Het is gelukt, het huis staat

iemand een richting op te dringen. Er zijn immers

werkelijk als een (t)huis. Tegelijkertijd moet ik dan

meer wegen die naar Rome leiden, en wie ben ik

denken aan de wijze woorden die me als kind al

om te bepalen wat voor een ander de juiste weg is?

werden meegegeven: “Als men het echt wil, kan ieder-

Maar ik ben er van overtuigd dat je pas een goede

een een Rolls Royce kopen, maar deze onderhouden

keuze kunt maken wanneer je weet welke wegen je

en blijvend laten rijden… dat is pas de kunst!” Mijn

allemaal kunt bewandelen. En hier in Twente was

grote wens is dat het Nije Huis zoveel Noabers en

dat echt broodnodig! Zelf heb ik het boek dicht ge-

Vrienden op haar pad krijgt dat zij samen de ‘Rolls

daan, ik kijk altijd liever vooruit dan terug en ik voel

Royce’ kunnen onderhouden en laten rijden, zodat

me een gezegend mens dat ik zoveel lieve mensen

de deur voor onze lotgenoten altijd open kan blijven.

om me heen had toen ons gezin getroffen werd door

En ik hoop dat we meer vrijwilligers kunnen aantrek-

kanker. In mijn zoektocht naar kwaliteit van leven, de

ken en bijscholen om te helpen met ons prachtige

realisatie van de stichting en later het inloophuis, heb

werk. En mijn allergrootste wens is dat kanker te

ik me altijd gesteund gevoeld door vele Kanjers.

verhelpen is, desnoods als chronische ziekte, maar

Het voelt bijna of er altijd wel iemand op mijn pad

dat het nooit meer het einde hoeft te betekenen.

kwam op het moment dat ik het echt nodig had.

23
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Wandelen
om thuis
te komen
Jan Meijerink, een kwieke 64-jarige uit Ommen,
heeft in 2011 ruim 3000 kilometer gelopen.
Voor zichzelf en voor de Nije stichting liep
Jan van Zwolle naar Santiago de Compostella
in Spanje. Een bedevaartstocht die door velen
wordt afgelegd. Wel uniek aan de tocht van
Jan was, dat hij deze tocht in een keer heeft

ga
t
n
a
k
‘Welke aar ben
D
?
p
o
k
i
e
e
m
l
e
ik ve
st.’
e
e
w
e
g
bezig
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gelopen. Hij liep om zijn eigen verhaal een plekje
te geven en tegelijkertijd geld in te zamelen
voor de Nije stichting. “Als je door het stille
land loopt, kun je jezelf niet ontlopen en dat
zorgt voor ruimte in je hoofd.”

25
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Jan vertelt zijn verhaal met rust en twinkelende ogen.

je intocht in Santiago, krijg je ook je Compostella. Dat

van de mensen daar. Je ziet er heel veel mensen die

Het was wel van belang om elke  a  uur wat te eten.

“Ik ben van  tot  maart van St. Jacobiparochie naar

is een heel bijzonder moment”, vertelt Jan. “Toen ik die

een rugzakje hebben, maar die dit accepteren en blij

In de eerste week verloor ik veel gewicht, dus ik ben

Zwolle gelopen, toen naar Spanje en na Santiago de

ruim  kilometer had gelopen en je krijgt daarvan

zijn met wat ze hebben. Zelf ben ik enige tijd geleden

daar toen wel echt op gaan letten. In totaal ben ik

Compostella liep ik nog  dagen door naar Finistère.

het bewijs, dan gaat er wel wat door je heen. Je bent

weer een heel lieve vrouw tegengekomen, Marjan.

, kg kwijtgeraakt, dus dat valt heel erg mee.

Daarmee heb ik van de Waddenzee tot aan de

dan ook nog eens in een mooie plaats, met een

Dat moest ik allemaal een plekje geven. Tijdens het

Onderweg plukte ik vaak kersen, die allemaal rijp

Atlantische oceaan gelopen. Best een eind. Ik heb

prachtige kathedraal en uitbundige mensen die

wandelen heb je daar alle tijd voor. Je moet na zoveel

waren. Wat een snoeperij! En ik heb enorm genoten

een klein stukje gesmokkeld en niet gelopen.

allemaal blij zijn. Heel bijzonder!”

ingrijpende ervaringen weer een richting kiezen, maar

van de bloemen en vogels. Wat is de natuur toch

die beslissing moet je zelf nemen. Welke kant ga ik op?

prachtig!”

Van Zwolle tot Vezelay in Frankrijk heb ik samen
met mijn vriendin op de fiets gedaan.”

De tocht

Daar ben ik veel mee bezig geweest.”
Terug

Het eerste deel heeft Jan samen met zijn nieuwe
Reden

vriendin Marjan gefietst. Op  april zijn ze vertrokken.

Overnachten

“Om de tocht van zee naar zee af te ronden, ben ik

In  verloor Jan zijn vrouw Fien aan kanker.

In Vezelay hebben ze afscheid genomen en is Jan

“Onderweg zijn er zoveel mogelijkheden om te

doorgelopen naar Finistère. Vandaar ben ik met de

Dit heeft veel impact gehad op het leven van Jan.

alleen op pad gegaan. Op  juni kwam hij aan in

overnachten. Van luxe tot heel simpel. De mooiste

trein terug gegaan naar Frankrijk. Het was heel leuk

Via Joge Nijhof van Stichting Overleven kwam hij in

Santiago de Compostella. “Ik heb me gedragen

overnachting had ik in Manjarin (Frankrijk). Daar zitten

om met de trein langs veel plaatsen te komen waar ik

contact met Debby Nijenhuis, oprichtster van de Nije

gevoeld tijdens de hele tocht. Het leukst was het

de Tempeliers in een heel eenvoudige ruïne. Om je

had gelopen. In Parijs ben ik op de Thalys gestapt en

stichting. Vanaf dat moment is hij gaan wandelen voor

rondlopen in de vrije natuur, de geuren, de uitzichten,

te wassen, moet je naar buiten, naar een bron. Er is

naar Utrecht gereisd. Daar kwam Marjan me ophalen.

dit goede doel. Hij ging dit doen om bewustwording

de bossen. Alles is mooi. Ik voelde me erg rijk. Blij dat

geen toilet en je krijgt er een eenvoudige maaltijd, die

Dat was heel fijn. Ik wilde namelijk niet teveel poespas.

te creëren, te laten zien dat bewegen goed is, geld in te

ik dit mocht en kon doen. Ik was dankbaar onderweg.

gezamenlijk wordt gegeten. De overnachting is op een

Eenmaal thuis hebben we samen met de buren en mijn

zamelen en om zichzelf te helpen. Jan liep verschillende

In het begin is het wel wennen aan het alleen lopen.

zolder waar je niet kunt staan. Er kunnen  personen

kinderen mijn terugkomst gevierd. Het was wel enorm

tochten in de afgelopen drie jaar. Elke keer herkenbaar

Ik liep ongeveer  kilometer per dag, en dat is meer

in en je ligt op een matje. Maar, wat waren die mensen

wennen om weer thuis te zijn. Om weer in een

in een shirt van de Nije stichting. Mensen spreken hem

dan de gemiddelde loper doet. Mijn tempo lag dus wat

warm en hartelijk, met zoveel aandacht voor wie jij

normaal ritme te komen. Dat duurt wel een paar

daarop aan, waardoor hij zijn verhaal kan doen. “Ook

hoger, maar het is wel van belang dat je in je eigen

bent. Het was echt geweldig daar. Andere over-

weken. En nog steeds ga ik in gedachten wel eens

dit is goed voor de verwerking, elke keer m’n verhaal

tempo loopt. Ik ben onderweg een vrouw uit Finland

nachtingen vond ik in eenvoudige hostels, speciale

terug naar een stuk van de wandeling. Al met al kijk

vertellen. En je merkt dat het werkt. En dat bijna ieder-

tegengekomen. En wij hebben  dagen samen gelo-

Refugio’s, die vaak worden onderhouden door mensen

ik terug op een fantastische ervaring die niemand

een die loopt, ook een rugzakje heeft.”

pen. Zij wilde nog wat langer in een plaats onderweg

die zelf ook de tocht hebben gelopen, of in schuren of

me meer afneemt en waar ik veel aan heb gehad.”

blijven, dus vanaf daar liep ik weer alleen.”

zolders bij mensen. De sleutel haal je dan bijvoorbeeld

Santiago de Compostella

op bij het gemeentehuis.”
De Nije Stichting heeft veel aandacht voor het

De ultieme wandeltocht is uiteraard die naar Santiago

Richting kiezen

de Compostella. Dit is de bekendste route in Europa,

Jan liep de tocht ook voor zijn overleden vrouw.

Overdag

belang van bewegen. Onder de noemer De Nije

naar de plek waar de relieken liggen van Jacobus de

Daarom maakte hij een omweggetje naar Lourdes.

“Ik hield me aan een goed dagritme. Elke dag

Beweegt wordt er elke week gewandeld, en er zijn

Meerdere, de beschermheilige van Spanje. Vroeger

“Fien is in  overleden aan een maagtumor. Dat is

vertrok ik rond half zeven. Dan is het nog lekker

activiteiten gericht op bewegen in het inloophuis.

kregen zondaars een Compostella (oorkonde) dat zij

nog steeds moeilijk. Zij wilde heel graag naar Lourdes,

rustig, en koel. Ik liep door tot ongeveer een uurtje

Ook worden er extern verschillende activiteiten

de tocht hadden volbracht en hun zonden waren

maar is daar nooit aan toegekomen door haar ziekte.

of drie. Dan zocht ik een plekje om te slapen op, ging

georganiseerd, waaronder een jaarlijks terug-

kwijtgescholden. “Onderweg krijg je op verschillende

Het was heel bijzonder om in Lourdes te zijn voor

douchen en bijkomen. In het stadje of dorpje zocht

kerende sportieve dag: de Nije Beweegt. Wilt u

plekken een stempel. Als je dit boekje laat zien bij

mezelf en voor haar, en te genieten van de blijdschap

ik dan ergens wat te eten, ik kookte en ging slapen.

meedoen met een activiteit, of wilt u een keer
meelopen met Jan: u kunt informatie vinden op
de website www.hetnijehuis.nl of aanvragen via
info@denijestichting.nl
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vanaf

€ 25,-

Nije Vriend(in)

per jaar

Als vriend of vriendin draag je
op een belangrijke manier bij aan
het inloophuis. Allemaal ‘kleine’

Steunen

druppels vormen samen een grote
plas water. En op die manier kan
het Nije Huis bestaan. Vanaf €,
per jaar kan iedereen vriend
of vriendin worden. Met deze
bijdragen organiseren we onder
andere leuke uitjes voor gezinnen
die getroffen zijn door kanker (de
Nije Familiedag). Omdat ze het zelf

‘Omdat niemand

Inmiddels is het inloophuis vier dagen
per week geopend, meer dan 3000
gasten hebben ons bezocht en dat
aantal blijft stijgen.

zonder vrienden kan’

hebben (gehad) of wanneer een
ouder, broertje of zusje de ziekte
heeft. Ook kunnen we met het
geld lezingen en bijeenkomsten
organiseren over onderwerpen
waar je mee te maken krijgt
wanneer kanker onderdeel van je
leven uitmaakt. Dus, het maakt
niet uit of u nu voor een groot

De drempel blijft laag door niets of
soms slechts een kleine eigen bijdrage
te vragen. Er zijn nog veel plannen die
we zouden willen uitvoeren en we hopen
dat enkele bedrijven of serviceclubs
één van de projecten of activiteiten
(gedeeltelijk) willen ondersteunen.

of klein bedrag bijdraagt: het
Nije Huis is gebaat bij elke vorm
van ondersteuning.
‘Kanker heb je samen’

kosten ca.

€ 1.600,per jaar

Koffie en Thee
Koffie wordt niet voor niets een bakkie Troost genoemd… In het inloophuis genieten onze gasten
van een bakje troost, terwijl ze steun zoeken bij elkaar of onze gastvrouwen. In ons inloophuis begint
en eindigt elke behandeling met een kopje koffie of thee. Daarnaast hebben we speciale inloopmomenten waarbij de hele dag koffie en thee klaar staat voor elke belangstellende die binnenkomt
voor informatie, een praatje of ons kenniscentrum. Inmiddels hebben we een mooie koffiemachine,
28

maar koffie, thee, suiker en melk en een koekje moeten telkens aangevuld worden.
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kosten ca.

Massage

kosten ca
.

€ 5.500,-

Massage blijkt een zeer welkome

Schoonmaak

€ 3.500,per jaar

Een schoon huis is altijd belangrijk maar voor onze

per jaar

vorm van ontspanning in het Nije

doelgroep is het echt een noodzaak. Vaak zitten onze

Huis. Het is echter heel belangrijk

gasten nog midden in een behandeling en zijn zeer

om met masseurs te werken die

vatbaar voor ziektes. Het eerste jaar waren we in de

weten wanneer ze wel en wanneer

gelukkige omstandigheid dat we een sponsor hadden

vooral niet mogen masseren.

in de vorm van Schoonmaakbedrijf Eijssink die weke-

Massage bij Kanker is een speciale

lijks een schoonmaakster stuurde die het huis van top

opleiding en levert masseurs die

tot teen schoonmaakte. Inmiddels proberen we het

weten wat ze wel en niet kunnen

vanwege gebrek aan budget zelf te organiseren door

doen. Er wordt ook met een

aan alle gastheren/vrouwen te vragen een deel voor

anamnese-formulier gewerkt en

hun rekening te nemen maar we merken dat het lastig

gasten moeten eerst overleggen

is om daar continuiteit in te vinden.

met hun behandelend arts.
Omdat we de drempel laag willen

Wekelijks schoonmaak en een keer per maand ramen

houden en geen grote eigen bij-

lappen kost op jaarbasis: €.,-

drage vragen, kost het de stichting
zelf veel geld om de therapeuten
te laten masseren. Een goede

Uiterlijke verzorging

massagetafel en  dagdelen
per week een masseur kost op
jaarbasis: €.,-

kosten ca.

€ 3.800,-

Creatieve Workshops

Tijdens de chemobehandelingen vallen vaak alle

per jaar

haren uit en kun je ook al je gezichtsharen verliezen.
Hoewel er gelukkig al heel veel mooie haarwerken te
verkrijgen zijn, is het onderhoud nog best lastig.
Weten waar je een wenkbrauw moet tekenen als er

Op informele wijze ontspannen met elkaar creatief bezig zijn, heeft zich in

helemaal geen referentiekader meer is, blijkt nog veel

de afgelopen jaren al bij ons bewezen. Deze aanvulling is heel waardevol

moeilijker. Daarom worden onze workshops ‘uiterlijke

naast alle programma’s die gericht zijn op herstel. Het even niet met de

verzorging’ gretig bezocht. Terwijl een haarwerkdame

ziekte bezig zijn, maar soms ook juist de ziekte verwerken in een creatief

de haarwerken wast, stoomt en in model brengt,

stuk, is een belangrijk onderdeel in het inloophuis.

krijgen de dames van een professionele make up-artist
uitleg hoe ze zelf met weinig middelen hun ‘gezicht’ er

Binnen de creatieve groep bestaan verschillende workshops. De mogelijk-

weer op kunnen tekenen. En hoe cliché het ook klinkt,

heden variëren van kaarten maken, tot mandala tekenen en tekentherapie.

we horen telkens weer dat iemand zich toch beter voelt

Het even niet met

als ze er beter uit ziet en dat is voor henzelf én voor de

van het budget. Om alle tekenspullen aan te schaffen en een creatief thera-

de ziekte bezig zijn

genot van koffie en thee, krijgen ze hulp en informatie.

peut de tekentherapie te laten verzorgen, is geld nodig, evenals materiaal

of juist de ziekte

Zelfs het versieren van taart is één van de mogelijkheden. We proberen elk
seizoen ook iets speciaals te doen op creatief gebied maar dat is afhankelijk

voor alle andere creatieve workshops.
We vragen de gasten zelf ook om een kleine bijdrage in materiaalkosten
30

maar hebben op jaarbasis nodig: €.,-

omgeving erg prettig. In besloten kring, onder het
Wanneer het budget het toelaat, krijgen de gasten
ook een product mee naar huis. Om elke maand

verwerken in een
creatief stuk.

een bijeenkomst te houden en producten
te kunnen meegeven, hebben we op
kosten c
a

jaarbasis €.,- nodig.

.

€ 2.500,
per jaar

-
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De diagnose, de behandeling, de naalden, de buisjes bloed,
het ziekenhuisbezoek, controles, pet-scan, röntgenfoto’s, echo...
Kanker krijgen is ook een drukke agenda krijgen. Alles gericht
op behandelen. Bij elke stap is iemand van het ziekenhuis, die
je begeleidt. Thuis niet, thuis blijft alles zo gewoon als mogelijk,
je partner, je kinderen die naar school moeten. En na de laatste
behandeling een feestje? Je bent weer beter, iets dat je je
misschien nooit had kunnen voorstellen is toch gebeurd.
Er komt een einde aan al dat ziekenhuisbezoek. En dan blijkt
dat de grootste uitdaging nog komen moet!
Opeens is er geen begeleiding meer. Op je werk, als je

steentje voor steentje afgebroken, soms met een mes,

dat nog hebt, zijn ze verbaasd dat je er weer bent.

door de chirurg. Soms door een infuus met chemo-

Je rol in je werk is anders, iedereen moet weer even

therapie. Soms door bestraling, maar de ziekmakende

wennen dat je weer op je oude vertrouwde plek zit.

kanker wordt uit je lichaam verbannen. Daarna, als je

Misschien durven collega’s er niet eens over te begin-

de scherven weer bij elkaar veegt, zoek je het - grof

nen. Nee, over voetbal, het weer of de laatste

gezegd - maar uit. Het ziekenhuis heeft gedaan wat het

modetrends praten is inderdaad makkelijker, dat klopt.

moest doen: de kanker is weg!

Er blijkt toch nog iets mis te zijn met je, maar dat kan

“Wat zou ik NU gedaan hebben als ik niet ziek was

niet, de laatste behandeling zit er immers op! “Ik

geworden, wat zou ik NU doen als ik niet vermoeid

ben er weer helemaal, de kanker is weg, hier ben ik

was geweest, wat zou ik NU doen als ik geen last had

weer!” Helaas blijkt het niet altijd zo te werken, er zijn

van mijn oedeem-arm?” Je leren aanpassen is een van

littekens, van een operatie. Er zijn dagen dat je niet

de moeilijkste dingen die er is. Maar moeilijke dingen

vooruit te branden bent, de vermoeidheid komt vanuit

zijn gelukkig niet onmogelijk.

je tenen. Er is nog steeds verdriet. En hoe doe je dat
eigenlijk, weer leven na zo’n traject? En niet alleen jij,
ook je partner. Hoe doe je dat eigenlijk: partner zijn
van iemand met kanker? Hoe houd je dat vol?

Stap 1

Opeens leek de periode rondom de behandeling
René Ba
k

ker

Leven
na kanke
r
24
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helemaal niet ingewikkeld, je agenda was overvol, je

... is bedenken wat je zou willen. Wat zou je

had geeneens tijd om echt goed na te denken wat de

willen, niet geblokkeerd door allerlei beperkingen

volgende stap zou gaan worden. Er was gewoon een

die meteen door je hoofd dansen. Het voordeel

volgende stap. Nu moet je opeens zelf je agenda weer

van weten wat je zou willen, is dat je een doel

gaan beheren. Zelf plannen maken voor de toekomst en

hebt. Altijd handig. Dit is tenslotte de reis van

samen met partner en kinderen weer een leven

de rest van je leven en dan is een doel wel

maken, niet gedomineerd door ziekenhuizen.

handig. Waar je vertrekt is duidelijk.

Eigenlijk is het vreemd, in dit land krijg je echt een heel
goede behandeling tegen de kanker. Je lichaam wordt

33
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na de behandeling. Daar is hulp en kennis over hoe

Nog niet alles beleefd, geproefd

je verder kunt na de behandeling. Je ontmoet lotge-

en gedaan dus ik kom zeker terug!

noten, leert andere mensen en ideeën kennen en dit

Bedankt voor de fijne middag!

... is bedenken waardoor je nu wordt tegen-

zal je verder helpen. En in dat inloophuis is niet alleen

gehouden. En dat zijn natuurlijk ongelooflijk

ruimte voor jou, maar ook voor je partner, je kinderen.

veel redenen. Maar, houd het beeld van de reis

Want ook zij zullen een nieuwe rol krijgen na de

vast, een trein die vertrekt is niet altijd een

behandeling. Een nieuwe rol op weg naar je doel.

intercity. En - laten we eerlijk zijn - hier in

Het vreemde is natuurlijk: de gehele behandeling

Nederland, loop je altijd wel ergens vertraging

ben je samen met dokters, verpleegkundigen, fysio-

op. Is niet erg, ik heb nog nooit in de krant

therapeuten, diëtisten, psychologen etc. aan de gang

gelezen dat iemand op een station is gaan

om beter te worden. Zodra dat gelukt is, verdwijnen

wonen terwijl er nooit meer een trein vertrok.

ze. Betekent dit dat je het daarna zonder hulp kan of

Kortom: er komt altijd wel weer een boemeltje

moet? Nee, denk weer even terug, hoe was het voor

voorbij dat je naar het volgende station brengt!

de diagnose, deed je toen alles alleen? Nee, ook toen

Ja, nu kan ik
weer even verder.
Kom graag nog
een keer terug.

Heel veel
complimenten

nu niet meer?

en een dikke 10 voor

en komt langzaam maar zeker dat doel in zicht. En mis-

in beweging komen. En vaak zit daar de grootste

schien past niet iedereen in de trein, misschien vallen

moeilijkheid. Een hoop beperkingen die je al bij

er wel mensen of organisaties af. Misschien past een

stap  had bedacht, blijken inderdaad waar.

bepaalde sportclub niet meer bij je. Misschien past dat

Laat de trein zich daardoor tegenhouden? Het is

werk wel niet meer bij je, misschien past je partner wel

eenvoudig om niet te beginnen, dan kun je blijven

niet meer bij je...

waar je bent. Maar bedenk: je bereikt ook nooit
Maar onderweg zullen tal van nieuwe mensen en
organisaties zich aandienen, die wél bij jou passen.
Gelukkig is er plek in de trein, en kom je met al deze
Voor bijna alles wat je hebt bedacht waarom je niet

nieuwe ervaringen, ideeën, organisaties en personen

zou kunnen beginnen aan de reis naar je doel, is wel

aan bij je doel!

iets te vinden. Er zijn veel stichtingen en hulporganisa-

go e d e
reis!

ties. Zet de trein even stil, stap uit, en kijk rond.
Past het bij je, doe er je voordeel mee, past het niet
bij je, stap dan gewoon weer op de volgende trein.
Een voorbeeld bij vermoeidheid: Vind je sporten leuk,
die je in beweging kunnen helpen. Zo is er de stichting

Tekst: © 2013 René Bakker, oncologieverpleegkundige

Tegenkracht: zij bieden sportfaciliteiten aan, zodat jij

www.bewegenmetkanker.nl

de kracht vindt om de trein in beweging te brengen.

Foto: Dominic Morel

Een tweede optie is Herstel en Balans: zowel fysiek als

34

mentaal weer herstellen en in balans komen.

Stichting Tegenkracht: www.tegenkracht.nl

Op een station ben je ook nooit alleen, net zoals in een

Herstel en Balans: www.herstelenbalans.nl

inloophuis. Laat je verrassen, ga in gesprek: je bent

www.hetnijehuis.nl

niet alleen, je bent niet de enige die is vastgelopen

Kanker hebben
we niet alleen

deze Nije familiedag
georganiseerd heeft!

Ik als vrijwilliger vond het
een geweldige, gezellige dag.
Geweldig dat er zo veel mensen
waren. Debby ga zo door.
Super. Bedankt voor jullie
interesse en belangstelling.

maar lukt het niet? Zoek hulp, er zijn stichtingen genoeg

Je voelt je hier thuis.
Fijne sfeer.

Ik vond ’t erg leuk
en kom zeker terug

het hele team die

Samen met anderen duw je de trein weer in beweging,
... onderneem actie! Om ergens te komen moet je

Fantastisch.

Altijd welkom.

aan je zoon om de afwas te doen. Waarom mag je dat

je doel!

Keep up the
good work!

Thx.

vroeg je hulp aan buren, om een avondje op te passen,

Stap 3

Geweldig. Goed initiatief.
Ik kom terug.

GEWELDIG,
superbedankt
voor alles

Als een
warme deken.
Bedankt!
Gastenboek
Wereldkankerdag
4.2.2013

Heerlijk weer
verwend, ook
man en kids
23
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De Nije Beweegt
Fietsen, wandelen, hardlopen: bewegen is een belangrijk onderdeel van De Nije Stichting. Het is wetenschap-

Externe
Evenementen

pelijk aangetoond dat elke dag een half uur bewegen
de kans op kanker aanzienlijk kan verlagen en ook
helpt het bij herstel.
Door mee te doen aan onze beweegevenementen
beweegt iemand niet alleen voor zichzelf, maar door
gesponsord te bewegen , beweegt hij of zij ook voor
een van onze huisgasten.
Onder het motto: ‘ik beweeg, wat beweegt jou?’ hoopt
de Nije Stichting heel Twente letterlijk en maatschappelijk in beweging te zetten.

De Nije Stichting organiseert vanaf het
begin al veel evenementen. De evenementen
worden georganiseerd met twee doelen.
Enerzijds kunnen lotgenoten deelnemen aan
leuke en sportieve evenementen. Aan de
andere kant wordt er op deze manier geld
opgehaald voor het Nije Huis, waar natuurlijk
ook de lotgenoten mee geholpen worden.
Drie evenementen komen elk jaar terug:
De Nije Beweegt / De Nije Live / Het Nije Diner

36
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De Nije Live

Het Nije Diner

De Nije Live is een jaarlijks terugkerend benefietconcert

Omdat de kosten sinds de komst van het Nije Huis

waarbij Metropool Hengelo en verschillende artiesten

aanzienlijk zijn gestegen en de stichting nog geen

zich belangeloos inzetten.

gebruik heeft kunnen maken van subsidies, werd er
gezocht naar een mogelijkheid om geld in te zamelen.

Het concert, dat traditioneel op de witte donderdag
gehouden wordt, is inmiddels een begrip onder jong

Dit gebeurt vanaf  door middel van Het Nije Diner:

en oud. Dit jaar is er zelfs een speciale jubileumeditie.

een benefietdiner met veiling. Het is een avond waarin
naar de sponsoren wordt teruggekoppeld wat met het

In  mocht Debby tijdens de Nije Live de sleutel van

geld wordt gedaan. Tijdens de avond wordt een grote

het Nije Huis in ontvangst nemen.

veiling gehouden. De opbrengst dekt een groot deel
van de organisatie- en exploitatiekosten.
Dit alles vindt plaats in een zeer aangename en
informele sfeer met heerlijk eten van Het Wapen van
Beckum. Ook is er elk jaar bijzonder entertainment.
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Colofon
Het Nije Magazine is een uitgave van de Nije Stichting.

Visagie

Overkoepelend orgaan voor het Nije Huis, inloophuis

Hilda Nanlohij

voor Twente, voor iedereen die met kanker te maken

info@visagiste-styliste.nl

krijgt, en hun naasten.
Concept en vormgeving
Het Nije Huis

Vanille concept plus design

Beursstraat 

Grotestraat 

 HP Hengelo

 GM Borne

-  

-  

info@hetnijehuis.nl

info@ikwilvanille.nl

hetnijehuis.nl

ikwilvanille.nl

KvK nummer: 

Drukwerk

Rabobank: ..

Gildeprint BV

aangesloten bij IPSO

Javastraat 

ANBI gecertificeerd

 ZE Enschede
T   
info@gildeprint.nl

Initiatiefnemer Nije Stichting

‘Kanker
heb je samen’

Machtigingskaart

gildeprint.nl

Debby Nijenhuis
debby@denijestichting.nl

Raad van Toezicht
Prof. Dr. Wolter Lemstra (voorzitter)

Coördinator Nije Huis

Drs. Ebo W.P. Roek RA (penningmeester)

Wendy Kuipers

Mr. Robert F. Speijdel (secretaris)

coordinator@denijestichting.nl

Inge Wessels-Bouwens (raadslid)
Drs. Joke Dijkstra-Zaanen (raadslid)

Redactie

Mr. Drs. Michael Sijbom (raadslid)

Debby Nijenhuis, Leonie Bosklopper, René Bakker,
Rachel Denneboom

Ambassadeurs
Sander Boschker

Eindredactie

Leonie Ter Braak

Debby Nijenhuis

Kim Kötter
Sabine Uitslag

Fotografie

Bianca Leusink

Marcel Brands

Dr. Frank van Berkum

info@marcelbrands.com

Joost Hage

Frank Wes

Team FC Twente Vrouwen vertegenwoordigd door:

frankwes@gmail.com

Felicienne Minnaar

‘Omdat niemand
zonder vrienden
en noabers kan’

Dominic Morel
Hardt
www.hardtonline.nl
40

Mede mogelijk gemaakt door:

Machtigingskaart
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Steun het Nije Huis
Wellicht wilt u bijdragen uit persoonlijke betrokkenheid omdat u kanker van dichtbij heeft
meegemaakt. In dit magazine zag u enkele projecten waarvoor we hard steun kunnen
gebruiken. Wilt u een project (gedeeltelijk) sponsoren? U kunt zelf aangeven waar het geld
aan besteed wordt en we houden u graag op de hoogte van de voortgang van het project.
Naam:

Bedankt!

Aankruisen indien u graag een project steunt:
Huisactiviteiten

Bedrijfsnaam (evt.)

Schoonmaak

Adres
Postcode

Organisatiekosten

Plaats

Anders nl

Telefoonnummer
E-mail

Knip de bon
uit en stuur
deze naar:

Hierbij machtig* ik De Nije Stichting om eenmalig een bedrag van:
€

af te schrijven van rekeningnummer

datum

Het Nije Hui
s
Beursstraat 9,

7551 HP Hen

Handtekening

gelo

U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer  t.n.v De Nije Stichting Hengelo
*als u het niet eens bent met de machtiging heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Vriend
eigen te bepalen
bedrag per jaar.

Word Vriend, Noaber of Ambassadelid

Alle vrijwilligers, raadsleden, ambassadeurs, sponsoren,
donateurs, huisgasten, familie, vrienden en iedereen die
– op welke wijze ook – heeft bijgedragen aan de realisatie
van het Nije Huis en de voortgang ervan… BEDANKT!
Zonder jullie hulp was dit initiatief niet van de grond gekomen en was het nooit gelukt
om het eerste en enige inloophuis in Twente voor kankerpatiënten en hun naasten in
zo’n korte tijd neer te zetten.

Als Noaber of Ambassadelid steunt u het Nije Huis voor  jaar of
langer. Als dank voor uw steun hebben wij speciale sponsorpakketten
samengesteld en wordt u op de hoogte gehouden van de bestedingen
van uw bijdrage. U kunt ook Vriend worden voor  jaar, u kunt dan
zelf bepalen voor welk bedrag u ons wilt steunen.

Lid Nije Ambassade
vanaf € ,- per jaar

Ruim  jaar geleden ontstond het idee voor een plek waar iedereen met vragen rondom

Noaberschap
vanaf € .,- per jaar

dag voor  vrouwen op een externe locatie – het begin zou zijn van de weg naar het

kanker terecht zou kunnen. Ik had nooit gedacht dat het eerste initiatief – een verwenprachtige Nije Huis. Wij zijn heel trots op het resultaat en hopen dat veel mensen de
weg naar ons huis zullen blijven vinden. En wie weet waar de komende vijf jaar naartoe

Naam:

Dhr/mevr.

Bedrijfsnaam (evt.)

Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op of vul de bon in,
we vertellen er dan graag meer over.

Adres
Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Vul de bon in en stuur deze naar:
Het Nije Huis, Beursstraat ,  HP Hengelo.

af te schrijven

te ervaren hoe de donaties besteed worden. Of om zelf een bijdrage te leveren als

Neem contact met mij op over de mogelijkheden om:
Noaber te worden
Ambassadelid te worden

van rekeningnummer
datum

onze ondersteuning nodig heeft. Wees welkom om een keer een kijkje te nemen en zelf

zonder het ander. Samen werken we aan kwaliteit van leven!

Ik word Vriend voor  jaar en machtig de Nije Stichting

42

Ook al is die toekomst voor iedereen onbekend, het Nije Huis is er voor iedereen die

donateur of vrijwilliger. Steun vinden om steun te blijven geven, het één gaat niet

E-mail

om jaarlijks €

leiden…

Handtekening

*als u het niet eens bent met de machtiging heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
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.
n
e
m
a
S

43

5 JAAR DE NIJE STICHTING

Het Nije Magazine
5 jaar de Nije Stichting
het nije huis
beursstraat 9,
7551 hp hengelo
t 074 277 27 72
i www.hetnijehuis.nl
(het nije huis is onderdeel van de nije stichting)

