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Laagdrempelig regionaal Inloophuis voor
mensen met kanker en hun naasten

Feestje
Het had het feestje van De Cirkel
moeten worden. Een ingetogen,
respectvol feestjaar waarin het tienjarig
bestaan gevierd zou worden.
Het begon goed: 4 februari, Wereldkankerdag en de officiële start van het
inloophuis, werd op gepaste wijze
gevierd. Maar amper een maand later
kwam een boosdoener het feestje
letterlijk en figuurlijk verzieken. Corona
meldde zich, zette de feestgangers
buiten en nam langdurig bezit van de
feestzaal. De taart en koffie van De
Cirkel konden de koelkast in.

Maar na maandenlange stilte, begint
het leven weer enigszins normale
vormen aan te nemen. Zo ook het
magazine. De bedoeling was dit jaar
vier edities uit te brengen waarin oud
en nieuw met elkaar in gesprek gaan
en terugblikken op tien jaar De Cirkel.
Vier edities gaat het niet meer worden.
Wellicht drie.
In de eerste editie blikten de oude en
de nieuwe voorzitter terug. Deze keer
zijn de coördinatoren en de gastvrouwen aan de beurt.
.

Marijke van Rens en Lisette van Bommel:

De constante factor

De coördinator is als een spin in het web altijd de constante factor in het reilen
en zeilen van het inloophuis. De coördinatoren Marijke van Rens (rechts op de
foto) en Lisette van Bommel (links) bestrijken ongeveer 10 jaar geschiedenis
van De Cirkel en laten oude en nieuwe onderwerpen in een tweegesprek de
revue passeren.
Marijke: ‘Mieke Smits was in 2009 2010 de eerste coördinator. Zij begon
voordat
het
inloophuis
officieel
geopend werd en heeft vooral de
voorbereidingen gedaan: meedenken
over de inrichting van het inloophuis en

activiteiten opzetten. Heel belangrijk
was het samenstellen van een team
gastvrouwen(heren). Ze heeft de
sollicitatiegesprekken gevoerd en heeft
voor de eerste cursus voor de gastvrouwen(heren)
gezorgd.’
Marijke

vertelt hoe ze bij De Cirkel terecht
kwam. ‘Ik werkte in 2010 bij een grote
zorgorganisatie, die met een reorganisatie bezig was. Mijn functie
veranderde en dat was niet wat mij
aantrok. Ik ben toen daar gestopt en
op zoek gegaan naar iets anders. Via
een advertentie ben ik bij De Cirkel
terecht gekomen.’ Marijke wist dat het
een parttime baan was. ‘Mieke deed dit
naast haar baan bij de GGZ. Toen het
inloophuis eenmaal open was, werkte
ze op haar vrije dag bij het inloophuis.
Maar dat was veel te weinig en geen
doen voor haar. Er moest iemand
anders komen.’ De Cirkel kon Marijke
maar acht uren betaald werk aanbieden, maar ze kwamen eruit. ‘Als ik
nog een dag als vrijwilliger zou werken,
was het prima. Dan zou het moeten
lukken. Maar er waren steeds meer
dagen nodig tot uiteindelijk vijf en soms
zelfs zes.’
Lisette: Lisette heeft een soortgelijke
ervaring. ’Ik had ook een baan, die ik
niet fijn vond. Die heb ik opgezegd. Ik
ben toen op zoek gegaan naar
vrijwilligerswerk. Toen kwam ik dit
tegen. Iedereen die hier werkte, kreeg
niet betaald. Een echte vrijwilligersorganisatie. Toen was Hanny van
Sleeuwen coördinator. Ik werd gastvrouw en ben doorgegroeid naar
coördinator.’
Marijke: ‘Ik was toen al geen coördinator meer, maar ben in goed overleg als vrijwilliger gebleven. Hanny
deed het overkoepelende werk en trad
naar buiten en ik pakte projecten op
zoals Samenloop voor Hoop, Bella
Donna dag en andere dingen waar
Hanny niet aan toe kwam. Ook was ik

reservegastvrouw. Toen Hannie stopte
heb ik ad interim het coördinatorschap
weer opgepakt.’
Begin
Marijke: ‘Wat ik aantrof? Een bevlogen
club in ontwikkeling. Ik kwam uit een
grote zorgorganisatie waar alles draaide om protocollen en cijfers. De Cirkel
voelde als een warm bad met een
bestuur dat vol vertrouwen zei ‘aan de
slag’. Er stond een stevig gastvrouwen(heren)team. We waren twee
maanden open. Er waren al een aantal
creatieve activiteiten opgestart. Met
yoga waren afspraken gemaakt, maar
nog niet gestart. Maar dan moet het
gaan gebeuren. ‘Het was vooral wachten op gasten, die nog niet kwamen. Ze
kwamen in het begin echt mondjesmaat. Het was soms moeilijk om de
motivatie vast te houden. De eerste
maanden hebben we veel tijd gestoken
in activiteiten zoeken waarvoor mensen zouden komen en we staken veel
tijd in publiciteit. We benaderden alle
huisartsenpraktijken en alle instellingen
die ook maar enigszins te maken
hebben met mensen met kanker. Yoga
trok meteen mensen. Door de lezingen, waarop in het begin sterk werd
ingezet, kwamen mensen binnen die
misschien anders niet gedurfd hadden
en nu konden zien wat we in huis
hadden en vooral hoe de sfeer was Er
kwamen bij die lezingen vaak patiëntenverenigingen, die vervolgens vroegen of ze bij ons ruimte mochten
gebruiken om hun bijeenkomsten te
houden. En we hebben veel hulp en
goodwill gehad van het Elkerliek
ziekenhuis. Oncologieverpleegkundig-

en kwamen kennismaken. De cursus
“Leven in balans” werd bij ons gegeven
en specialisten gaven lezingen. En zo
groeide het van lieverlee. Het was echt
zoeken naar wat mensen nodig hadden.’
Lisette: ‘Yoga, mozaïeken en bloemschikken zijn er nog steeds. Maar er
zijn ook nieuwe activiteiten gekomen

zijn tijdelijk. Met papier werken
bijvoorbeeld was heel erg in. Daar
kwamen mensen voor. Maar op een
gegeven ogenblik is dat over. We
hebben een tijd activiteiten gedaan
over voeding zoals smoothies maken.
Dan krijg je een heel andere doelgroep
binnen.’ Lisette onderstreept nogmaals
dat ze bewegen belangrijk vindt. ‘In

zoals fitness. Fitness in De Cirkel en
Fitness bij De Buren. Naast ons zit
Unity Eight waar wij iedere week
fitnessen. Bewegen is heel belangrijk.
Activiteiten brengen gasten naar het
inloophuis. Zonder activiteiten heb je
minder gasten. Sommige activiteiten

het ziekenhuis zit een revalidatiepraktijk, die daarna doorverwijst naar
ons.’
Bezoekers
Lisette: Is de bezoeker veranderd?
‘Nee, ze komen zich altijd eerst

oriënteren en kijken wat we hebben.
We spelen tegenwoordig in op kwaliteit
van leven. Daar hebben we een cursus
in gevolgd. Tijdens een gesprek vraag
je waarom iemand naar het inloophuis
komt, wat ze van ons verwachten en
wat ze zoeken. Komen ze gewoon om
te praten? Prima, maar misschien
komen ze ook om hun hoofd leeg te
maken. Dat kan met sporten of een
heerlijke massage. Het is heel
belangrijk om de vraag achter de mens
te vinden.’
Marijke: ‘Vroeger was dat niet anders,
maar het is nu meer uitgekristalliseerd.
De gastvrouwen zijn er steeds meer op
getraind. Ze hebben allerlei verschillende achtergronden. Dus er moet
geleerd worden: hoe je met mensen en
hun naasten die met deze ziekte geconfronteerd zijn omgaat. De eerste
lichting gastvrouwen(heren) bestond
gedeeltelijk uit mensen met die zelf
kanker ervaren hebben en mensen die
er van verschoond zijn gebleven. Op
zich een heel handige mix. Mensen die
het zelf aan den lijve ervaren hebben,
hebben aan een half woord genoeg,
maar vullen soms ook dingen in. Ik heb
het zo ervaren, dus jij zult het ook wel
zo ervaren. Mensen die geen kanker
gehad hebben, staan er blanco in.
Jouw verhaal niet inbrengen is een van
de moeilijkste dingen. Je wilt immers
laten zien dat je het begrijpt. Adviezen
geven mag ook niet. Daar neigen
mensen altijd naar, want je wilt zo
graag helpen. Of gasten moeten er
nadrukkelijk naar vragen. Dat is best
moeilijk.’ Marijke wijst erop dat een
eenmalige cursus niet genoeg is.
‘Vaardigheden en afspraken zakken

weg. Je moet herhalingsdagen volgen.
Je moet je deskundigheid blijven verdiepen.’
Overleg
Lisette: ‘De wereld verandert. Vroeger
was KWF alleen maar bezig met geld
ophalen voor onderzoek. Nu weten ze
dat kwaliteit van leven ook belangrijk
is: het leven met kanker of na kanker,
hoe gaan we daar mee verder en hoe
pakken we de draad weer op? Ze
weten waar een inloophuis voor staat.
Het inloophuis heeft echt haar plaats
moeten veroveren.’
Marijke: ‘In mijn tijd had je in Brabant
zes huizen. (Eindhoven, Den Bosch,
Waalwijk, Bergen op Zoom, Breda,
Ossendrecht en later Tilburg).
Lisette: ‘Daar is Tiel, die aanschuift
met het provinciaal overleg, bijgekomen,’ vult Lisette aan. ‘Het heeft
meerwaarde om ergens bij te horen. Ik
ga altijd naar die overleggen.’
Marijke: ‘Deed ik ook’
Lisette: ‘Daar heb ik zoveel aan
gehad. Je kunt met andere coördinatoren ervaringen uitwisselen We
hebben bijvoorbeeld een hele fijne
fotoclub. Daar heb ik het dan bijvoorbeeld over. Het gaat om het
verhaal achter de foto’s. Je hebt
bijvoorbeeld iemand die een donkere
foto maakt terwijl een ander over
hetzelfde onderwerp met een lichte
foto komt. Waarom die verschillen?
Wat zit erachter? Je praat er samen
over en je krijgt hele mooie gesprekken. En dan zie je andere inloophuizen
denken: wauw, dat zouden wij ook wel
willen hebben. Zo zijn wij bijvoorbeeld
aan de Bondgirls gekomen. In Den

Bosch hebben ze een groep vrouwen
die kanker hebben of gehad hebben.
Hoe doe je dat? Je leert van elkaar. Je
krijgt veel input. Dat is waardevol.
Maar je hebt het ook over zaken waar
je tegenaan loopt. Wat ook fijn is: de
gastvrouwen/heren cursus. Die houden
we in elkaars inloophuizen. Dan kijken
gastvrouwen/heren eens in de keuken
van een ander en doen andere ervaringen op. Wat wij doen hoeft
natuurlijk niet heilig te zijn. Andere
inloophuizen werken vaak hetzelfde,
maar zetten soms iets meer in op
anderen dingen. Wij vinden beweging
belangrijk, terwijl anderen meer op
creativiteit ínzetten.
Marijke’: ‘Ik volg De Cirkel nog steeds.
Geweldig dat die activiteiten er nu ook
zijn zoals zo’n spreekuur Kanker en
Werk. Wij begonnen met gastvrouwen
die creatief waren en dan zit je al snel
op creatieve activiteiten. Het aanbod
is langzaam uitgebreid met o.a.
massages, wandelen en mindfullnes.’
Bekendheid
Marijke: ‘Ik heb de jaarverslagen van
de eerste twee jaar nog eens gelezen.
Toen zijn er gigantische stappen gezet.
We hebben in het begin heel veel
presentaties gedaan. We werden
uitgenodigd om uit te leggen wat De
Cirkel is en wat ze doet. We waren
bijvoorbeeld uitgenodigd als onderdeel
van het ziekenhuis of gaven presentaties bij serviceclubs voor acties
om geld te genereren. De meeste deed
ik met Karen samen.’
Lisette: ‘Iedereen zal het inloophuis
toch wel kennen hoorde ik van de
week bij Omroep Helmond. We heb-

ben een heel goede naam. De start is
heel belangrijk geweest. Iedereen kent
ons. We hebben een actief bestuur
waarmee we de boer opgaan. En er is
zelfs een professioneel promotiefilmpje
gemaakt van De Cirkel.’
Marijke: ‘Het oprichtingsbestuur was
heel betrokken. Ze zaten heel dicht op
de gang van zaken, waren praktisch en
behulpzaam en waren ook vaak in het
huis.’
Lisette: ‘Ik merk als ik ergens kom en
over het bestuur praat, kijken anderen
me vaak met open mond aan. Ons
bestuur is heel actief om inkomsten
binnen te halen. We hebben nu steunpilaren en dat is ons geluk geweest dat
we dat in januari voor de corona
gedaan hebben. Bedrijven sponsoren
ons drie jaar lang voor een bepaald
bedrag.’
Corona.
Lisette: ‘De Cirkel is dicht geweest,
maar nu gelukkig weer open. We
kunnen nu in onze huiskamer zes
gasten ontvangen. We gaan uit van de
richtlijnen van het RIVM. Als je je niet
goed voelt, kom je niet naar het
inloophuis. Bijna alle activiteiten zijn
gehalveerd. Maximaal acht deelnemers boven in het zaaltje. Iedereen
moet van tevoren inschrijven. Gasten
gaan rechtstreeks naar boven. Daar
staat een opstelling die anderhalve
meter waarborgt. De ramen en de deur
staan open om goed te ventileren.
Voor thee en koffie komen ze niet naar
beneden. Doordat alles boven wordt
gedaan, hebben we beneden weer een
inloop zonder afspraak.

Het is heel spannend geweest. We zijn
nu een week open en wisten niet wat
we mochten verwachten Maar vanaf
dag één loopt het goed. Er waren
gasten bij die het inloophuis vreselijk
gemist hebben. We hebben trouwe
gasten. Maar inloop moet op een
gegeven moment ook uitloop worden.
De uitloop lost zich vaak op natuurlijke
wijze op. Er zijn mensen die regelmatig
komen en langzaam maar zeker gaan
beseffen dat het weer goed gaat. Ze
gaan bijvoorbeeld weer werken en
nemen afscheid van het inloophuis.
We hebben mensen weer een doel
gegeven. Ze gaan door met hun leven.’
Overlijden.
Lisette: Overlijden hoort ook bij een
inloophuis. ’Soms krijgen we een
berichtje van de kinderen. . Bij een
alleenstaande gast weten familieleden
of kennissen soms niet dat ze het
inloophuis bezoeken.’
Marijke: ‘We hadden er in het begin
veel gesprekken over. In de eerste
periode stierf de nog jonge naamgeefster van De Cirkel, Lyanne en kort
daarna ook nog twee andere jonge
moeders. Ik ben naar de begrafenissen
geweest. Toen dacht ik wel dat moet ik
niet blijven doen.’
Lisette: Wij sturen altijd een kaartje.
We gaan wel eens naar een begrafenis
of crematie. Bijvoorbeeld van iemand
die al jaren een activiteit bij een
bepaalde gastvrouw/vrijwilliger volgt.
De groepen worden soms heel hecht.
Dat hebben we ook in de coronatijd
gemerkt. Mensen zoeken elkaar op en
gaan bij elkaar op de koffie. Er

ontstaan vriendschappen buiten het
inloophuis’.
Marijke: ‘Als een echtpaar komt
waarvan er eentje sterft, is het fijn voor
de overlevende als er iemand op de
begrafenis is geweest. Dan kun je het
daar over hebben. Ik liet de keuze altijd
aan de gastvrouw zelf over. Waar ze
zichzelf goed bij voelden’
Lisette: ‘Die voorbeelden hebben we.
Een man kwam altijd met zijn zieke
vrouw naar De Cirkel. Zijn vrouw
overleed en hij kwam daarna als gast
terug. Hij vindt het fijn, omdat we de
hele geschiedenis van zijn vrouw
kennen. Dat praat voor hem gemakkelijker.’
Marijke: ‘Er was in mijn tijd een jonge
vrouw met kanker die haar moeder op
het hart drukte om na haar overlijden
De Cirkel te blijven bezoeken. Dat
heeft ze ook gedaan.’
Professioneel
Lisette: Lisette is Inmiddels vier jaar
coördinator. ‘Ik heb een geweldig
team, fijne vrijwilligers en een prima
bestuur. Als ik ergens tegenaan loop
pakken zij het op. Het is anders dan in
het begin. Vroeger was het klein en
waren
we
meer
vrienden
en
vriendinnen. We hebben andere gastvrouwen gekregen die graag inhoud
geven aan hun gastvrouwschap.’
Marijke: ‘De eerste jaren waren we
aan het pionieren, zoals Astrid het
altijd noemt. Maar dat neemt niet weg
dat er vanaf het begin goede vrijwilligers waren, met verschillende
talenten en met kwaliteit.’
Lisette: ‘Mensen vragen er ook om. Er
is zoveel aanbod in de zorg. Ik zit

bijvoorbeeld in IsoZon een oncologisch netwerk. Daarin zitten o.a.
psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, oedeemtherapeuten
en een vitaliteitscoach. Die werken
allemaal met mensen die kanker
hebben waardoor er onderling raakvlakken zijn. Informatie en vragen
kunnen we met elkaar bespreken en
naar elkaar doorverwijzen.’
Marijke: ‘Ik heb in het laatste jaar
(Marijke is van oorsprong maatschappelijk werker) een cursus “psychosociale zorg in de oncologie” bedoeld
voor ziekenhuismaatschappelijke werkenden gevolgd. Ik was een beetje een
vreemde eend in de bijt. Dan zie je wel
dat er een verschil is tussen een
gesprek gericht op hulpverlening of
alleen maar een luisterend oor bieden.’
Lisette’: ‘Van de week kwam een man

binnen. Die vertelde; Ik wil er gewoon
over praten. En niet meteen met een
psycholoog. De psycholoog gaat meteen diep. En daar heb ik geen zin in.
Ik wil vertellen waar ik tegenaan loop
en wil over praktische problemen
praten. Hoe gaan andere mensen
ermee om? Dan kan ik aan mijn
ziekteproces werken en later misschien met de verwerking. beginnen.’
Lisette noemt een activiteit bij De
Cirkel, die daarop inspeelt. ‘Bakje
Troost (een keer in de maand door
Gerrie). Gesprekken op afspraak. ‘Met
Bakje troost kun je net een stap extra
zetten in een gesprek. We hebben
gastvrouwen en vrijwilligers die een
stapje verder zetten. Petra die coaching gesprekken geeft, Mariëtte die
spreekuur kanker en werk heeft en
massages speciaal voor gasten met

kanker. Fijn, dat je ook kunt zeggen:
dat hebben we in huis.’
Marijke: ‘Ik vind echt dat er hele goede
aanvullingen zijn bijgekomen.’ Op de
vraag of Marijke weer terug zou willen
komen antwoordt ze: ‘Elke keer als ik
hier op bezoek ben voelt het goed.’
Huisvesting
Marijke: Ze refereert aan het oude
gebouw. ‘Dat had heel veel sfeer Maar
het was soms wel behelpen. We
moesten elke keer tafels verzetten om
activiteiten te kunnen organiseren. Wat
we allemaal niet van huis meesleepten
voor bijvoorbeeld een high tea, een
lezing of een wat toen nog heette Viva
la Donnadag.’
Lisette: ‘We zitten nu aan de voorzijde
van een plein met veel sociale voorzieningen (Fotoclub Helmond-Oost,
Voedselbank, wijkbeheer, stichting
Speel je mee. Praatcafé en repaircafé).
Ook fijn dat we stichting VIPE in huis
hebben. Bezoekers van VIPE komen
op afspraak binnen om een pruik te
passen en mee te nemen. Het is een
goede samenwerking. De Cirkel richt
zich op de regio, terwijl de bezoekers
van VIPE uit het hele land komen. Ook
de belangengroepen van het eerste
uur
(prostaatkanker,
stoma
en
borstkanker) organiseren nog trouw bij
ons hun inloopontmoetingen.’
Mannen
Lisette: ‘We hebben nooit moeite
gehad om mannen binnen te krijgen.
Wij zijn daar uniek in. Dat hoor ik
regelmatig tijdens de onderlinge
contacten met de inloophuizen. Wij
hebben veel mannen.’

Marijke: ‘De aanzet om mannen
binnen te halen is de eerste Mannendag geweest.’
Lisette: ’En door fitness en de fotoclub.’
Neveneffecten
Lisette: ‘Ik ben blij verrast dat we na
de coronatijd weer goed open zijn
gegaan en dat mensen ons weer weten te vinden. Ik was bang dat gasten
na een half jaar de weg niet meer
konden vinden.’ Ze staat stil bij de
vervelende neveneffecten van de
coronatijd. 'Er zijn mensen die een half
jaar lang geen onderzoek gehad hebben en waar de ziekte is teruggekomen. Alles heeft op een laag pitje
gestaan. Dat merk je ook met de
telefonische gesprekken. Er waren
gasten die alleen maar met de assistente van de huisarts spraken, omdat
de arts geen tijd voor ze had. Die
kwamen er niet doorheen. Die hebben
een hele tijd tegen een muur aangelopen. Hun zorg heeft stilgestaan.’
Nostalgie
Marijke: ‘Ik wilde heel even dit laten
zien.’ Ze legt oude foto’s uit het magazine op tafel. ‘De eerste groep gastvrouwen en gastheren. Er zijn er vier
overleden, Ellen, Johan, Caroline, en
Hans. En de rest is gestopt op een
enkeling na.’ Daarna laat ze een foto
van het eerste bestuur zien. ‘Van het
eerste bestuur is de secretaris, Nelly,
aan overleden.’ Er kan veel verdrietigs
gebeuren in tien jaar tijd.’

Leergeld
Marijke: ‘Wat ik nu doe? Ik ben vrijwilliger bij Leergeld. Na coördinator bij
De Cirkel had ik geen behoefte meer
om een dergelijk rol op me te nemen.
Het waren intensieve jaren. Ik ben na
De Cirkel verder gegaan als intermediair bij Leergeld Asten-Someren.
Maar ook daar was behoefte aan een
coördinator.’ Een goede lezer weet al

hoe het balletje is gaan rollen. Ook
daar is Marijke nu coördinator. ‘Maar
dat doen we met zijn tweeën, dat
maakt een groot verschil’ Ze vertelt dat
het soms een complexe materie is, o.a.
door alle regelgeving.’ Maar Marijke
zou Marijke niet zijn als ze net als bij
De Cirkels haar tanden erin zou zetten.
Passie voor mensen die Marijke en
Lisette beiden zo kenmerkt.

Anne-Marie Munnix en Petra van Gerven:

De maandag gastvrouwen

Vrijwel vanaf het begin van inloophuis De Cirkel vult Anne-Marie Munnix (links)
met een collega gastvrouw de maandagmiddag in, terwijl Petra van Gerven
(rechts) sinds twee jaar de maandagochtend voor haar rekening neemt. Maar
beiden hebben meer overeenkomsten zoals blijkt uit het volgende dubbelinterview. Voor beiden staan bijvoorbeeld mensen altijd centraal.
Anne-Marie: De man van Anne-Marie
is veertien jaar geleden aan complicaties van non-hodgkin overleden.
‘De kans dat hij door een trein
overreden zou worden, was groter dan
overlijden aan non-hodgkin,’ vertelt

Anne-Marie ironisch. ‘Pure pech.’ Maar
er waren in die periode meer mensen
die haar aandacht konden gebruiken.
‘Mijn moeder had zorg nodig.’ Haar zus
werkte en Anne-Marie was na dertig
jaar werken werkloos. ‘Mijn man en ik

hadden afgesproken dat we doen wat
we moesten doen.’ Dus nam AnneMarie de zorg van haar moeder op zich
met de gedachte dat als er echts iets
leuks voorbij zou komen, ze wel zag
wat ze zou doen. ‘Na het overlijden
van mijn moeder en nadat mijn vader
een plek gevonden had, vond ik dat ik
iets wilde. Maar het eerste jaar kom je
er helemaal niet aan toe. Ik had het
veel te druk met van alles en nog wat.’
Maar toen de rust was weergekeerd,
bezocht ze de vrijwilligersvacaturebank. ‘Omdat ik altijd bij de Arbeidsvoorziening gewerkt heb, kende ik de
instelling. Ze hadden een vacature bij
het informatiegedeelte bij de PAAZafdeling bij het ziekenhuis waar je alles
kon vinden over psychische aandoeningen. Die zochten iemand die
voorlichting kon geven. Ik had een
afspraak met Mieke Smits. Gaandeweg het gesprek zei ze: ‘Ik weet iets
veel beters voor jou. Je moet eens bij
De Cirkel gaan praten.’ Mieke was
namelijk de eerste coördinator van De
Cirkel. ‘Daar ben je veel meer op je
plaats,’ vond ze. Ik belde, kreeg
coördinator Marijke van Rens aan de
lijn en vertelde dat ik eerst wilde
ruiken, voelen, proeven voordat ik een
keuze zou maken.’ Ruiken, voelen en
proeven werd een snel proces. ‘Ik
kwam in de Piet Heinstraat en merkte
meteen dat het niet was van wat kun of
wat wil je: nee, ik kon meteen beginnen. Dat was heel bijzonder. Toen ik
na dat gesprek wegging, wist ik dat het
goed zat en begon op de maandagmiddag als gastvrouw.’

Folders
Anne-Marie: Er was haar bij De Cirkel
meteen iets opgevallen. ‘Als je er
binnenkwam, liep je meteen tegen een
rek folders aan. Allemaal van het KWF.
Alleen maar kanker. Ik zei als ik hier
iets mag doen, dan zou ik dat
veranderen.’ De vergelijking van de
vacature bij de PAAZ-afdeling dringt
zich op. ‘Prima zei Marijke.’ AnneMarie analyseert de oude situatie. ‘Als
mensen die kanker hadden of gehad
hadden binnenkwam, zagen ze als
eerste de folders. Natuurlijk moeten die
er zijn, maar wel iets minder in het
zicht.’ Vanaf die tijd houdt Anne-Marie
de folderhoek bij. ‘Dat doe ik naast
mijn rol als gastvrouw. De ene
maandagmiddag heb je er meer tijd
voor dan de andere.’
Bezoekers
Ánne-Marie: Ze vertelt dat het
gastvrouwschap na haar start in juni
2010 niet veranderd is. ‘Bij nieuwe
mensen die voor het eerst binnenkomen zijn de processen niet
veranderd. De een begint meteen met
zijn of haar verhaal en bij een ander
kan dat misschien pas na een half jaar
zijn. En er zijn gasten waarvan ik nog
steeds niet weet wat hun medische
achtergrond is. Die willen daar niet
over praten.’
Petra: ‘Die komen voor de gezelligheid. Ze doen mee aan de activiteit of
willen even hun zinnen verzetten.’ Ze
somt enkele activiteiten op zoals
mozaïeken, bloemschikken of bewegen.’
Anne-Marie: ‘We hebben altijd veel
activiteiten gehad. Sommige hebben

we nog en met anderen zijn we
gestopt. Een activiteit is vaak gekoppeld aan degene die de workshop
verzorgt. Ook kregen we activiteiten
aangeboden zoals Herstel en Balans
(voorheen: Leven en Balans) uit het
ziekenhuis. Een combinatie van fysio
en gesprekken met een maatschappelijk werkster. Die activiteit is gestopt,
omdat de ene bezoeker het wel
vergoed kreeg en de ander niet.
Herstel en Balans werd bewust niet in
het ziekenhuis gehouden, maar in De
Cirkel en hebben dat een aantal jaren
gedaan. Vanuit mijn achtergrond als
beroeps-keuzeadviseur en later trajectbegeleider sprak ik veel verschillende
mensen waarmee je een plan moest
maken en aan werk moest helpen. Het
maakte mij niet uit. Je wilt iedereen
helpen. En het is natuurlijk heel leuk
dat er gasten zijn die bewust op de
maandagmiddag komen, omdat ik er
dan ben.’ Die waardering voelt AnneMarie zowel van bezoekers als van de
organisatie.’

Coachen
Petra: Petra is er later bijgekomen.
‘Ook ik kwam terecht bij het UWV. Ze
adviseerde me vrijwilligerswerk te
doen. Ik dacht eerst: oh nee he, dat is
niks voor mij. Maar dat idee heb ik snel
losgelaten, ben gaan Googelen en
kwam bij inloophuis De Cirkel terecht,
die een gastvrouw zocht. Omdat ik zelf
borstkanker gehad heb, dacht ik
meteen: dit is de doelgroep die ik voor
ogen heb. Misschien is dat wel iets. Ik
belde De Cirkel en had contact met
Lisette.’ Dat is nu twee jaar geleden.
Petra startte als gastvrouw op de
maandagochtend en maakte kennis
met Mariëtte van Hooff, die het
werkboek ‘Overleven na kanker’ geschreven had. ‘Dat vond ik heel
interessant, omdat ik die richting wilde
geven aan mijn nieuwe uitdaging:
coachen.’ Petra vertelt dat ze iets met
haar leven wilde, kijken welke kanten
ze op kon; waar haar hart lag.’
Anne-Marie: ‘Dat begeleiden was mijn
oude werk. Toen heette het Arbeidsvoorziening, nu UWV.’ De geboren

Helmondse werkte voor de Arbeidsvoorziening in Venlo en Eindhoven.
Mensenmens
Petra: Petra komt uit Rotterdam en
woont al zesentwintig jaar in Mierlo. ‘In
mijn werk als doktersassistente had ik
vaak één op één contacten, maar die
contacten werden steeds vluchtiger.
Als ik een patiënt sprak, merkte ik dat
er veelal een verhaal achter zat, maar
dat de tijd meestal ontbrak. Ik was
doktersassistente in hart en nieren. Ik
heb het altijd mijn droombaan
gevonden. In 2014 kreeg ik borstkanker en na alle behandelingen
moest ik van de Arbo-arts proberen te
re-integreren. Ze willen je weer snel
terug aan het werk hebben. Ik heb
zeker geprobeerd om terug te keren in
mijn baan. Ik wilde gewoon door, maar
ik kwam in een burn-out terecht. In die
periode begon ik me te realiseren:
waarom stop ik al mijn energie in mijn
werk, waardoor ik geen energie meer
overhoud voor de rest in mijn leven?’.
Petra zegde haar baan op Ze kwam bij
het UWV terecht en daar bleek dat
coachen een prima alternatief zou
kunnen zijn. Maar ze had tijd nodig. ‘Ik
was blij dat ik even geen werk had en
dat ik de rust kon nemen die ik nodig
had om mijn energie weer terug te
krijgen en alles op een rijtje te zetten.’
Toen kwam De Cirkel in beeld. ‘Een
interessante doelgroep. Ik praat graag
met ze en vind de verhalen, die vaak
heel herkenbaar zijn voor mij, interessant.’ In een beroepskeuzentest van
het UWV werd duidelijk dat ze een
mensenmens is. Na overleg met het
UWV mocht ze een cursus coaching

vaardigheden volgen. Dat beviel goed.
‘Daarna ben ik meer cursussen op het
gebied van coaching gaan volgen.
Binnenkort rond ik de HBO-studie
lifecoach af.’ Petra is begin dit jaar
begonnen met haar nieuwe loopbaan
als coach voor (ex-) kankerpatiënten
en naasten. Op 1 april hield mijn
uitkering op en ben ik gestart met mijn
eigen praktijk. Net in de coronatijd, dat
is wel lastig natuurlijk.’ Ze heeft
ondertussen zelf een website gemaakt,
contacten
gelegd,
vooronderzoek
verricht en inmiddels al enkele cliënten
gesproken.
Bondgirls
Petra:
‘Lisette
hoorde
tijdens
provinciaal coördinatenoverleg over de
Bondgirls. In Den Bosch hebben ze
zo’n groep, bedoeld om meer jongeren
te begeleiden. We zijn toen in de Cirkel
ook een bondgirls-groep gestart.’
Anne-Marie: ‘De Cirkel heeft altijd iets
met jongeren en jeugd willen doen.
Maar dat is een moeilijk te bereiken
doelgroep. Je kunt ze overdag niet
bereiken. Ze zijn ziek, naar school of
ze hebben helemaal geen zin.’ AnneMarie filosofeert: ‘Of je zou iets heel
spectaculairs moeten aanbieden. Maar
dan komen ze waarschijnlijk alleen
maar voor het spektakel.’
Petra: ‘We hebben bij de Bondgirls
twee jonge meiden van begin twintig.
Ze komen dus echt wel. Maar we
hebben er ook van rond de vijftig.
Eigenlijk hebben we een leeftijdslimiet
van achttien tot vijfenveertig. Er zijn er
een aantal van boven de vijftig. Het zijn
vrouwen die nog in het werkproces
zitten en kinderen thuis hebben. Dat

lijkt veel op onze doelgroep. Ze zitten
in hetzelfde circuit. Maar ook jonge
meiden of jonge vrouwen die nog geen
relatie of kinderen hebben, zijn
welkom. Die bijeenkomsten zijn ’s
avonds. We proberen iedere keer een
thema te hebben. Het boek van
Mariëtte houden we aan als leidraad.
Maar we organiseren ook activiteiten.’
Corona:
Anne-Marie: Val je dan in een gat? ‘Ik
wel. Nadat mijn vader vijf jaar gelden
ook is overleden, kon ik ook de
donderdagmiddag doen.’ Ze had twee
dagdelen die in coronatijd wegvielen.
‘En dan valt het weg. Wat doe ik nu? Ik
ben na drie of vier weken weer naar
De Cirkel gegaan en we zijn we met
twee gastvrouwen begonnen met
bellen. Vragen hoe het met de
bezoekers gaat en bezoekafspraken
regelen. Zo kon ik de maandagmiddag
invullen. De donderdagmiddag niet.
Begin september is alles weer een
beetje normaal geworden. Heel veel
mensen hebben het gemist en waren
blij dat ze een telefoontje kregen. Ze
konden even hun verhaal kwijt. Bij veel
mensen thuis gaat het van ’Moet je het
er weer over hebben. Het is toch over.
Ben je er nog niet overheen? ’ Dat
herken ik als ik mensen spreek. Maar
dat weet je pas als je het zelf
meemaakt hebt. Nu moeten we weer
op gang komen.’
Petra: ‘De vaste gasten zijn er weer.
De stoelfitness op maandag is weer
opgepakt. Ze hebben de groep

opgesplitst. Het is best al weer druk.
Maar we doen het allemaal volgens de
regels van het RIVM en je ziet dat
mensen er ook rekening mee houden.’
Anne-Marie: Anne-Marie is sceptischer. ’Mensen houden er rekening
mee, zolang ze het in de gaten
hebben.’
Petra: Het levert ook rare momenten
op. ‘Omdat je geen handen meer
schudt, vergeet je je soms voor te
stellen.’
Anne-Marie: ‘Ook heb je mensen die
als ze je weer zien de neiging hebben
je te knuffelen.’ Terug naar de
activiteiten. ‘Sommige activiteiten zijn
buiten ons om gewoon doorgegaan.’
Bezoekers worden creatief. ‘We hebben een groep midgetgolfers die ook
zonder ons aan de slag zijn gegaan.’
Anne-Marie vat samen: ‘het gaat niet
gewoon door, het gaat door.’ Ook
constateert ze
dat er nieuwe
bezoekers de weg naar De Cirkel
gevonden hebben. ‘Ik heb best vaste
bezoekers. Bezoekers die regelmatig
komen. Maar ook gasten die bijvoorbeeld alleen nog maar voor een
massage komen. Puur omdat ze het
fijn vinden en dan op een gegeven
moment stoppen met het bezoeken
van De Cirkel. Die hebben De Cirkel
niet meer nodig en kunnen zelf verder.
Die zien de massage als een laatste
extraatje. Maar je hebt ook gasten die
weer terug komen als er weer kanker
geconstateerd is. Die blijven de website bekijken en pikken er een activiteit
uit.‘

Petra: ‘Je kunt het vergelijken met een
ui. Je hebt soms ergens hulp bij nodig
en als je het hebt verwerkt, pel je er
weer een schil vanaf. En dan kom je
weer iets tegen en dan kun je weer
iemand gebruiken die je op weg kan
helpen.’

Toekomst
Anne-Marie: hoe lang ze nog
gastvrouw blijft en alle persberichten
over De Cirkel uitknipt en verzamelt,
weet ze nog niet. ‘Het bevalt me goed.
Het zijn mijn sociale contacten. Ook
alles erom heen vind ik leuk zoals af
en toe een opfriscursus. Het is geen
vriendenclubje, maar wel goede
collega’s.’ Ze heeft al veel verschillende gastvrouwen als collega gehad.
‘Ik woon in Dierdonk waar ook
gastvrouwen wonen. Die kom je
bijvoorbeeld tegen bij Albert Heijn en

dan drink je samen een kopje koffie. Of
als je ze in de stad tegenkomt.’
Petra: Petra komt uit Mierlo dat tussen
inloophuis De Eik in Eindhoven en De
Cirkel uit Helmond ligt. ‘Ik vind het
jammer dat er vanuit het Sint Anna
Ziekenhuis altijd verwezen wordt naar

het inloophuis in Eindhoven, terwijl
Helmond vanuit Mierlo toch dichterbij
is.’ Hoe ze haar carrière als coach
ziet? ‘Dat kan goed gecombineerd
worden met mijn werk in De Cirkel. Dat
is alleen de maandagochtend en een
keer in de maand de Bondgirlsavond.’
Gevoel
Anne-Marie: ‘Vanaf het begin dat ik
hier begon, heb ik het gevoel dat mijn
man niet voor niets overleden is. Wat
ik heb meegemaakt daar kan ik iets
mee. Dat het allemaal niet voor niets
geweest was. Ik weet wat het is.

Mensen zijn doodziek en je kunt niets.
De machteloosheid. Als mensen het
daarover hebben, dan laat ik echt
merken dat ik echt weet wat ze voelen.
Ik vertel dan niet mijn eigen verhaal,
maar wel dat ik ze begrijp. Ik begrijp zo
goed wat ze bedoelen.’ ‘Ik kan wel
aangeven dat ik zelf het nodige heb
meegemaakt. Bezoekers merken dat
en dat schept een band.’
Petra: ‘Of het moeilijk is om je eigen
verhaal niet te vertellen? ‘Ik ben
doktersassistente geweest, daar houd
je zakelijk en privé natuurlijk gescheiden. Petra woont en werkte in hetzelfde
dorp. ‘Dan kom je regelmatig mensen
tegen die ook bij mij in de dokterspraktijk kwamen. Als ik niet in de
praktijk was, wist ik echt niet wat
mensen mankeerden. Om vijf uur de
deur dicht en dan omschakelen naar je
privéleven. Daar had ik geen moeite
mee. Mensen vragen me vaak of ik het
niet lastig vind in De Cirkel, omdat ik
ook een traject doorlopen heb, maar
ook dat kan ik goed gescheiden
houden. Maar als mensen ernaar
vragen ben ik heus bereid om erover te
vertellen. Ik heb geen geheimen.’
Anne-Marie: ‘Ik was ook gewend om
te luisteren. Ik had het geluk dat ik na
mijn werk een half uur in de trein zat
en alles van me af kon laten glijden.
Dan was ik het vergeten.’
Keuzes
Anne-Marie: ‘Ik gebruikte in mijn werk
best weleens voorbeelden uit mijn
eigen leven zonder dat ze in de gaten
hadden dat het over mij ging. Dat
bracht mensen net dat stapje verder.

Die mevrouw weet waar ze het over
heeft. Voorbeelden maken duidelijk.’
Petra: ‘Dat kan als je niet verder
uitweidt.’
Anne-Marie: ‘Het is niet erg om een
keuze te maken, als je maar een keuze
maakt.’ Ze komt met een voorbeeld.
‘Als jij kiest voor rechts en niet
voorlinks en daar staat een vrachtwagen verkeerd geparkeerd met eventueel vervelende gevolgen, wil dat niet
zeggen dat jij een verkeerde keuze
gemaakt hebt. Wees eerlijk voor jezelf.
Als je geen keuze maakt en je komt tot
de conclusie dat het dit niet is, maak
dan een andere keuze.’
Petra: ‘Keuzes hoeven niet voor het
leven gevolgen te hebben.’
Anne-Marie: ‘Dat was vroeger wel.
Mensen gingen ergens werken en
bleven er hun hele leven.’
Petra: ‘Maar dat is tegenwoordig niet
meer
Teksten en foto’s (behalve pagina 1 en
2): Jan-Willem van den Enden.

