Nieuwsbrief september 2020
Ja, zoals jullie al konden vermoeden , krijgen we geen toelating om onze
samenkomst in september te laten doorgaan, tot nu toe ook niet in oktober.
Samen besloten we om toch contact te zoeken al is het wel per mail of brief.
Hoewel bij sommigen een zekere gewenning optreedt is daarnaast ook een
toenemende behoefte zelfs een nostalgisch gevoel, om elkaar in groep te
ontmoeten, nieuwe ervaringen met elkaar te delen en ons hart te luchten en zo...wat
belangrijk is, elkaar gelukkig te maken.
Er is toch ook positief nieuws: een vaccin is op komst, hopelijk sneller dan
verwacht.
Maar laat ons voorlopig via een spontaan telefoontje met een luisterend oor of via
sociale media elkaar te bemoedigen.
Besef dat het mondmasker ( niettegenstaande de ongemakken ) ons toelaat om
intenser te genieten van de blik in de ogen die ons veel, zonder woorden, kunnen
vertellen...
Verder ter info:
Er zijn nog mondmaskers ter beschikking. Wie belangstelling heeft, geeft graag
een seintje op telefoon 051/22.71.61 om die te komen afhalen.
Neem al eens een kijkje in de levendige community op www.kanker.nl . Je kan er
lezen wat anderen met kanker schrijven, je eigen vragen stellen, of jouw
ervaringen delen.
Wat vind je er?
Onder de ‘gespreksgroepen’ vind je discussies, vragen en antwoorden. Die
zijn bedoeld voor mensen met kanker en mensen uit hun omgeving: partners,
(groot)ouders, broers en zussen, vrienden. Iedereen kan hier zijn verhaal kwijt,
lotgenoten vinden, vragen stellen enz.
Bekijk hier bijvoorbeeld alle gesprekken over borstkanker, …
We zijn ervan overtuigd dat jij en jullie lotgenoten hier ook mensen vinden (en
mogelijk veel méér mensen) die jullie ervaring delen.
Graag blijft jullie team beschikbaar via GSM, telefoon of per mail.
GSM van de groep:
0496/ 39 18 00
Lina De Keukelaere

Tot weerzien!

Carine Van Petegem
0472/ 25 92 35
051/ 69 02 59

Hilde Hoornaert
051/ 22 71 61

