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at past bij mijn idee van een inloophuis. Ik wil iets 
dynamischer neerzetten dan een bejaarden-breiclub. 
De insteek is dat bezoekers zelf actief worden en zelf 
iets neerzetten. Dat past bij dit gebied en bij deze 

tijd. Hamelhuys biedt een breed pakket aan activiteiten: alles 
wat met kanker te maken heeft, dat niet medisch is. De opzet is 
laagdrempelig, iedereen kan komen. De tweedelijns zorg kalft 
af. Een op de drie mensen krijgt kanker. Veel mensen overleven 
en die kun je niet allemaal onderbrengen in de dure kankerzorg”.

Vrijwilligers vanuit een professie 
“Vrijwilligers met een professionele achtergrond in de zorg ma-
ken de activiteiten mogelijk. Deze vrijwillige professionals or-
ganiseren creatieve activiteiten, mindfulness en therapeutische 
sessies. Ze meldden zich aan na oproepen op sociale media 
en kiezen er bewust voor een deel van hun tijd beschikbaar 
te stellen aan Hamelhuys. We zijn een vrijwilligersorganisatie, 
maar geen amateurs. Na een selectiegesprek kunnen deze 
psychologen, rouw- en verliestherapeuten, coaches (speciali-

‘Ineens gaat het over echte dingen, 
als je er zelf middenin zit’
Inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten zijn er op meerdere plaatsen in Nederland. 

In de stad Groningen ontbrak zo’n inloophuis tot voor kort. VVAO-lid Josje Hamel nam het initiatief 

voor het opzetten van Hamelhuys, een inloophuis in een woonhuis in een buurt met veel groen.
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saties kanker, werk, financieel), pilates-docenten, masseuses, 
schoonheidsspecialisten en pedicures aan de slag. De vrijwil-
ligers krijgen ook ruimte voor hun ontwikkeling: via branche-
organisatie IPSO (Inloophuizen en Psycho-oncologische centra 
Samenwerking en Ondersteuning) is scholing mogelijk. Een 
certificaat behalen voor het vrijwilligerswerk in Hamelhuys be-
hoort ook tot de mogelijkheden.
Veel van het aanbod is gratis. We vragen soms een bijdrage in 
de kosten. We willen mensen laagdrempelig kennis laten ma-
ken met de activiteiten. En hen in staat stellen daarna zelf een 
keuze te maken in het aanbod van het reguliere circuit. Over 
het aanbieden van e-coaching (coaching via internet) denken 
we na. Hiermee kunnen we mensen bereiken, die niet mak-
kelijk kunnen komen. Er loopt nu al een buddyproject. Deze 
vrijwilligers gaan met patiënten mee naar het ziekenhuis. Een 
uitkomst voor patiënten die alleenstaand zijn of van wie de 
partner niet steeds vrij kan nemen”. 

Verbinden
Patiënten komen met Hamelhuys in contact via artsen, ver-
pleegkundigen en ziekenhuizen. Een psycholoog van Het Be-
houden Huys, een psycho-oncologisch centrum in de regio, 
houdt inloopspreekuur bij Hamelhuys. Josje Hamel is zelf kan-
kerpatiënt geweest en kon niet terugkeren in haar vak van le-
rarenopleider. Vol overgave richt ze haar aandacht nu op de 
ontwikkeling van Hamelhuys, dat ondergebracht is in een stich-
ting. Met twee vrouwen vormt ze het bestuur van de stichting. 

Over de verdere ontwikkeling denkt een groep sympathisanten 
mee. Josje Hamel verzorgt lezingen in onder meer ziekenhui-
zen. In november brengt ze een boek uit.
“Het is heel ellendig als je kanker krijgt, maar ik voel me een 
gezegend mens: voor de tweede keer in mijn leven heb ik een 
passie. Zomaar een nieuwe passie, heel mooi. Ik merk dat ik 
daarmee zoveel mensen in beweging kan krijgen. Hamelhuys 
verbindt heel erg. Het gaat hier ineens over de echte dingen, als 
je er zelf middenin zit”.

Voor de start van Hamelhuys is € 15.000 nodig voor het beta-
len van de huur in het eerste jaar. Leerlingen van het Noorder-
poortcollege hebben een filmpje voor de crowdfunding ge-
maakt. Een ontwerp voor de inrichting van het inloophuis 
wordt gemaakt door het Alfa-college. Voor de langere termijn 
rekent Hamelhuys op opbrengsten uit speciale inzamelacties in 
de wijde regio, zoals de SamenLoop voor Hoop in het Drentse 
Annen. Hamelhuys heeft samenwerkingspartners gevonden 
in de gemeente Groningen (preventief programma voor wijk-
teams) en zorgverzekeraar Menzis.

Josje Hamel is lid van de afdeling Groningen.
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‘Ineens gaat het over echte dingen, 
als je er zelf middenin zit’

Hamelhuys brengt mensen in beweging

Hamelhuys is een Inloophuis in ontwikkeling in de 
stad Groningen voor iedereen die met kanker te ma-
ken heeft (gehad). Je kunt er zonder afspraak binnen 
komen voor een praatje, een luisterend oor, steun, 
informatie, ontspanningsmogelijkheden, creatieve 
activiteiten, themabijeenkomsten en lotgenoten-
contact. Laagdrempeligheid staat hierbij voorop. 
Niets moet, alles mag. Er loopt een crowdfunding 
campagne om geld in te zamelen voor de huurkos-
ten van Hamelhuys.
www.hamelhuys.nl
www.facebook.com/Hamelhuys.page?fref=ts
www.twitter.com/hamelhuys
www.crowdaboutnow.nl/Hamelhuys

Redactieleden gezocht

De redactie van het e-ZIN behoeft aanvulling! We 
zijn op zoek naar leden die zich willen inzetten om 
het tweemaandelijks e-zine te helpen maken. Wat 
wordt er van je verwacht? 
• Creativiteit om verschillende invalshoeken voor 

artikelen en interviews te bedenken.
• Tekstredactie: als redactie van een blad voor 

hoogopgeleide vrouwen vinden we correct taal-
gebruik belangrijk, al proberen we de stijl van de 
auteurs en de geïnterviewden zoveel mogelijk te 
respecteren. 

• Flexibiliteit om in korte tijd te reageren op teksten 
of de lay-out van het e-zine. Eventueel zelf artike-
len schrijven of interviews doen. We vergaderen 
zelden en doen veel via mail. Lijkt het je wat? 

We horen graag je reactie via redactie@vvao.nl.

www.crowdaboutnow.nl/Hamelhuys
http://www.hamelhuys.nl
http://www.facebook.com/Hamelhuys.page?fref=ts
http://www.twitter.com/hamelhuys
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