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NIEUWSBRIEF TOON HERMANS HUIS SITTARD

Van de directeur:
Zo waait de wind
Zo komen de dingen en gaan
We verzinnen ze niet, ze gebeuren
En al weten we niet waar vandaan
Ze maken ons blij of we treuren
Alles is nemen en geven lief kind
Zo waait de wind
Toon Hermans

Toon Hermans

Na regen komt zonneschijn, altijd! Zo bleek ook nu weer na die lange, lange winter. We leefden
voortdurend tussen hoop en vrees, en moesten menige bittere pil slikken voor het goede doel:
Corona de laan uitsturen.
Het goede nieuws: heel veel kan wél! Beetje rust en bezinning, even tijd om goed voor jezelf en je
naasten te zorgen, boek lezen, schaatspret of het kijken ernaar, vastelaovend, maar dan anders,
frisse lucht happen, de eerste prikken met vooruitzicht, en dan: DE ZON! Die ons verwarmt als nooit
tevoren in februari. Teken van hoop. Zonnige vitamientjes op je snoet zijn gratis.
Geniet de dag van vandaag en oefen nog even geduld, hoop doet leven!

SAMENWERKING TOON HERMANSHUIZEN MET ZUYDERLAND
Het Toon Hermans Huis Sittard werkt nauw samen met Zuyderland Medisch Centrum om
patiënten op de oncologie-afdeling en hun naasten te ondersteunen. In de gezondheidszorg
is er in toenemende mate aandacht voor mensen met kanker en hun naasten, ook op sociaal
maatschappelijk gebied. De geboden ‘psycho-oncologische zorg’ is steeds meer een
vanzelfsprekend onderdeel van de oncologische (na)zorg en draagt bij aan verbetering van
de levenskwaliteit. In dat kader brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.
Magazine Oncologisch Centrum Zuyderland
Het oncologisch centrum van Zuyderland brengt 4x per jaar een magazine uit.
Ziektebeelden worden nader toegelicht door de diverse zorgprofessionals en
ervaringsdeskundigen. Tevens worden ontwikkelingen geschetst.
Het magazine is opgebouwd uit video’s, podcasts en schriftelijk weergegeven interviews. Zo
staat in de laatste editie ook een interview over de Toon Hermans Huizen van Heerlen en
Sittard-Geleen.
Belangstelling? Kijk op https://www.zuyderland.nl/oncologisch-magazine/
Wilt u het magazine automatisch in de mail ontvangen?
Meld u aan via bovenstaande link dan krijgt u de volgende edities automatisch in uw
mailbox.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

EXPOSITIE
In ons Huis vindt nog steeds de expositie plaats van keramist Lei Hannen uit Echt, nu met
nieuwe beelden.
Kunstenaar Lei Hannen heeft bij zijn atelier te Echt een beeldenhof gevestigd. Ruim 25 jaar is
Lei Hannen als keramist werkzaam. Hij heeft een eigen beeldtaal ontwikkeld. Zoekt grenzen
op en maakt uitstapjes in andere disciplines. Werkelijk de moeite waard!
Voor het digitaal bezichtigen van de nieuwe (en voormalige) beelden kunt u een afspraak
maken.

NIEUWE MEDEWERKERS IN ONS HUIS
Onlangs mochten we 2 nieuwe vrijwilligers welkom heten in ons Huis. We wensen Christel
en Rob veel succes en een fijne tijd in het Toon Hermans Huis.

DIGITALE ONDERSTEUNING

Voor de gasten die niet naar ons Huis kunnen of willen komen, bestaat de mogelijkheid hen digitaal
te ondersteunen. We hebben ervaren dat beeldbellen of digitaal ontmoeten hiertoe een succesvolle
optie is. Voor het benutten hiervan is een speciale ruimte ingericht om ongestoord digitaal te
kunnen communiceren met inachtneming van alle privacy-voorschriften.

EMBALLAGE-ACTIE ALBERT HEIJN FILIALEN

Een mooie gelegenheid om alle klanten én de filialen van Albert Heijn in de regio nog eens
hartelijk te bedanken. We mochten als partner van de supermarktketen meer dan een jaar
geleden starten met de emballageactie. Afgelopen maand hebben we weer een mooi bedrag
aan statiegeldbonnen mogen verzilveren. Dat is een prachtige vorm van inkomsten dankzij
velen die ons een warm hart toedragen. Bedankt daarvoor! De emballage-actie duurt nog tot
1 mei a.s.

VACATURE(S)
Misschien iets voor U?:
-

Werken in een leuk team
Iets doen met je kwaliteiten
Zinvol vrijwilligerswerk
Opnieuw scholing volgen
Interesse in mensen
Een voldaan gevoel willen hebben na het werk

Kom dan werken bij het Toon Hermans Huis Sittard. Onze vrijwilligers maken van het Huis
een warm en open (t)Huis.
U kunt op allerlei manieren de handen uit de mouwen steken. We zijn op zoek naar uw
kwaliteiten om deze in te zetten in de organisatie. Dat is onze kracht en de verschillen
maken ons sterk!
U wordt gevraagd één of meerdere dagdelen per week mee te draaien. Samen met een of
meerdere collega´s bent u dat dagdeel dan verantwoordelijk voor de verschillende taken.
Uw luisterend oor, uw integriteit, uw enthousiasme en inspiratie, kortom uw inzet kunnen
we goed gebruiken.
Heeft u interesse, stuur dan een mail met een korte motivatie en cv naar directeur Lia de
Loey: l.deloey@toonhermanshuissittard.nl

KWF - HUIS IN ACTIE

Samen zorgen we ervoor dat het inloophuis blijft bestaan. Kom in actie en maak een
inloophuispagina. Is er al een pagina? Sluit je dan aan. Met je eigen actiepagina wordt geld
inzamelen wel heel makkelijk. En of je nu de link doorstuurt naar iedereen die je kent,
cupcakes bakt, lokale bedrijven vraagt om hulp, of een donatiebox bij de supermarkt
neerzet: alles is goed. Elke euro draagt bij.

GRAAG - HOPELIJK SNEL - TOT ZIENS IN HET
TOON HERMANS HUIS SITTARD!
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