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NIEUWSBRIEF EERSTE TRIMESTER 2023 
 

 

  Beste gasten, vrienden, ambassadeurs, vrijwilligers en sympathisanten van Ons Huis 

met een Hart, 

 

  Een nieuw jaar en een nieuwe nieuwsbrief. Alhoewel, er is al heel wat tijd overheen 

gegaan sinds de vorige. We hebben het druk gehad, zeer druk. Sinds de oprichting van Ons Huis, in 

mei 2020, is er veel gebeurd. Het initiatief van enkele enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden 

begon in de privéwoning van een van ons. 

 

Het aantal gasten dat we vanaf dag één mochten ontvangen, maakte al snel duidelijk dat we op zoek 

moesten naar groter en beter. Een eerste tussenstop volgde in het voormalige wijkschooltje op de 

Oude Ophoverbaan te Maaseik, beheerd door TrioBio vzw.  



Maar ondanks de prachtige tuin en de ruime lokalen bleek ook deze plek al snel te klein en te 

beperkt voor onze doeleinden. De zoektocht ging verder.  

 

Men zegt weleens : “Toeval bestaat niet.” en dus wie of wat ervoor gezorgd heeft dat we op deze 

plek, in dit huis terecht zijn gekomen, weet ik niet. In ieder geval viel in september de mogelijkheid 

tot het huren van een privéwoning in onze schoot. Deze was ideaal gelegen en konden we volledig 

inrichten naar de behoeften van onze gasten. 

 

Het is dankzij de financiële en materiële steun die we van ondernemingen, verenigingen en 

privépersonen dat we een gezonde financiële basis hadden om dit alles te verwezenlijken. Nu 

hebben we uiteindelijk een inloophuis van, door en voor mensen met kanker en naasten in de 

Lindenlaan 3 te Maaseik.  

 

  Een terugblik op de voorbije twee jaren toont duidelijk de groei die Ons Huis kent. 

We zijn effectief gestart in augustus 2020 en mochten dat jaar reeds 119 gasten ontvangen, gespreid 

over 22 namiddagen. In 2021 waren dat 470 gasten tijdens 64 openingsdagen. Ook in de periodes 

met coronabeperkingen konden mensen bij ons terecht, binnen de toegestane mogelijkheden. In 

2022 noteerden we 676 bezoeken, gespreid over 81 openingsdagen. 

 

  2023 starten we vol energie en nieuwe plannen. Naast de dinsdag- en 

donderdagnamiddagen komt de maandagavond en de namiddag van de laatste zaterdag van iedere 

maand er ook nog bij.  

 

Samen met de workshops, crea-activiteiten, massages, meditatiesessies, …, zullen de periodieke 

wandelingen of rondleidingen met gids ook in 2023 op de planning worden gezet. Limburg is een 

prachtige provincie met veel natuurschoon en, als voormalig graafschap Loon, een rijke 

geschiedenis. 



 

In 2023 willen we werk maken van een adequate vorming die onze vrijwilligers beter 

voorbereidt op de omgang met en de opvang van onze bezoekers. Bij al onze vrijwilligers zit het 

hart op de juiste plaats en er is een zeer aangename wisselwerking is tussen hen en de gasten. We 

stellen vast dat onze gasten heel veel steun bij elkaar vinden en dat individuele gesprekken met een 

van onze vrijwilligers zelden worden gevraagd. De omkadering door de vrijwilligers wordt echter 

ten zeerste op prijs gesteld. 

Trouwens, ken je mensen in je omgeving die tijd te over hebben en op zoek zijn naar een zin- en 

waardevolle tijdsbesteding? Breng hen op de hoogte van ons bestaan. Misschien woont de volgende 

nieuwe vrijwilliger voor Ons Huis naast je deur. De vrijwilliger is het kloppend hart van Ons Huis. 

 

Wat zeker bijdraagt tot het algemene welzijn van onze gasten is humor. In ons geval moet “met een 

lach en een traan” eigenlijk worden omgevormd naar ”met veel gelach en een sporadische traan”. 

 

De zoektocht naar de nodige financiële middelen om de werking van Ons Huis te verzekeren , gaat 

verder. De nieuwe locatie brengt immers hogere beheerskosten met zich mee; huur, 

nutsvoorzieningen, verzekeringen, … We zijn dankbaar voor iedere gift, groot of klein. 

Gelukkig zijn er de donaties van onze ambassadeurs, van ondernemingen, spontane giften van de 

mensen op de markt, in onze spaarpotjes bij zelfstandigen of zomaar gestort op onze rekening.  

Dit jaar kloppen we aan bij voor een Levensloop Grant bij Stichting tegen Kanker en financiële 

steun vanwege Kom op tegen Kanker. We steken nu veel tijd en energie in het zoeken naar 

werkingsmiddelen. Subsidies van de Stichting en van Kom op tegen Kanker kunnen er onder meer 

voor zorgen dat we meer tijd en energie kunnen besteden aan de werking van Ons Huis. 

 



Onze zichtbaarheid in de regio en erbuiten vergroten, staat ook op de agenda. We willen 

informatiesessies organiseren voor artsenkringen, verenigingen, lotgenotengroepen, … We zijn 

reeds gestart met het plaatsen van informatiefolders bij artsen, apotheken, handelszaken, … We 

staan regelmatig op de wekelijkse markt van Maaseik. Via de lokale en regionale ziekenhuizen die 

patiënten uit onze regio in behandeling hebben of hebben gehad, willen we deze op de hoogte 

brengen van ons bestaan en onze werking. 

 

Ten slotte is er de samenwerking met andere verenigingen met een gelijkaardig doel als het onze. 

We hebben reeds kennis gemaakt met de leden van Samenlot vzw (het voormalige Rozerood vzw) 

en een eerste gemeenschappelijke activiteit is gepland in juni 2023. Met Kom op tegen Kanker 

organiseren we twee workshops “Look Good, Feel Better”, respectievelijk in maart en september. 

In samenwerking met De Kleine Prins VZW starten we een project waarbij we iedere laatste 

zaterdagmiddag van de maand Ons Huis ter beschikking stellen voor lotgenotencontacten van 

ouders van kinderen met kanker. 

Uit eigen ervaring weten we hoe moeilijk de zoektocht naar een ontmoetingsplaats is. Daarom 

willen we lotgenotenverenigingen aanbieden om, in samenwerking met Ons Huis, samenkomsten 

voor lotgenoten uit deze regio te organiseren in onze infrastructuur. De details moeten wel nog 

uitgewerkt worden. 

 

  Spijtig genoeg hebben we ook mensen moeten afstaan in de voorbije periode. Ons 

Huis bleef gespaard van besmettingen door corona, maar de risico’s in de wereld erbuiten bleven. 

Zo verloren we Jenny, zacht, bescheiden en warmhartig, aan de gevolgen van covid. 

Ook van Rik, hoe flamboyant en sterk hij ook leek, moesten we afscheid nemen. Hij verloor de 

strijd tegen kanker maar kreeg de gelegenheid om waardig te sterven, zoals hij zelf verkoos. Alain 

was voornamelijk gekend bij de bezoekers aan het inloophuis van Bree maar zijn echtgenote, Eliane 

hebben we al enkele malen in Ons Huis mogen ontvangen. 

 

Ze zijn uit het oog, maar niet uit het hart. 

  

Tijd voor een moment van speciale aandacht voor de vrijwilligers die Ons Huis doen draaien. We 

beseffen allen wel hoe waardevol het leven is en hoe belangrijk het is van ieder moment te genieten. 

We staan er eigenlijk nooit bij stil, maar wat doet een vrijwilliger met die tijd? Hij of zij schenkt een 

stuk van zijn of haar eigen levenstijd, minuten, uren en dagen waarin hij of zij niet met zichzelf 

bezig is, aan andere mensen. In het geval van Ons Huis is dit meer bepaald aan onze gasten. Is een 

waardevoller geschenk aan je medemens denkbaar? 

  



 

  Beste mensen, 2023 is van start gegaan. Ik zou het bijna vergeten, maar bij deze en 

voor allen: de allerbeste wensen voor 2023. Blijf dromen en vechten. We hebben elkaar gevonden 

en we zijn en blijven er voor elkaar, zowel binnen als buiten de muren van Ons Huis met een Hart.  

 

Tot onze volgende nieuwsbrief. 

 

 

Eddy 

Vrijwillliger 


