
persoonlijke situatie. Viore helpt 
op deskundige wijze bij het vinden 
van ieders eigen weg in het om-
gaan met kanker en de gevolgen 
ervan. Het biedt een warme plek 
waar men zich thuis kan  voelen. 
Waar men ondersteuning en ruim-
te krijgt om het zelfvertrouwen 
weer op te bouwen, nieuwe per-
spectieven te ontdekken en daar-
mee de kwaliteit van het leven te 
verhogen.Iedereen die te maken 
heeft met kanker is altijd van harte 
welkom. Gewoon voor een kop kof-
fie, een kennismakingsgesprek of 
voor informatie en deelname aan 
onze uiteenlopende activiteiten.

PROGRAMMA
Viore organiseert zo’n 35 – 40 
verschillende programma’s. Een 
greep hieruit: Lezingen, gespreks-
groepen, een groep voor jongvol-
wassenen, groepen voor mantel-
zorgers en nabestaanden, samen 
eten, muzikale ontmoetingen, een 
koor, een herensoos. En creativiteit, 
mindfulness, yoga, pilates, tai chi, 
ontspanningsoefeningen, massage, 
huidverzorging. Allemaal gericht op 
verbetering van kwaliteit van leven 
voor de deelnemers en begeleid door 

vrijwillige deskundigen. Er bestaat 
ook de mogelijkheid voor per-

soonlijke 1-op-1 gesprekken.

WAT BIEDT VIORE 
NIET?
Het aanbod van Viore is 
aanvullend aan de medi-
sche zorg.  Bij Viore wor-
den geen medische behan-

delingen uitgevoerd en ook 
de ziekte zelf staat niet cen-

traal. Bij Viore gaat het om be-
geleiding en informatie over de 

omgang met de ziekte en om al die 

Niks aanbellen, geen re-
ceptie, gewoon doorlopen 
en op het geluid afgaan 
leek me het beste. Toen ik 
om me heen keek was ik 
verrast. Wat een grappige 
behuizing, wat een speels 
geïmproviseerd interi-
eur… 

DE HUISKAMER ALS 
KLOPPEND HART
Mijn neus achterna lopend 
zag ik links en rechts uit-
eenlopende vormen en 
kleuren, een aangenaam 
mengelmoesje aan stij-
len waarin het interieur 
op creatieve manier bleek 
aangekleed. Als vanzelf 

kwam ik in het hart van het ge-
bouw terecht: een heel ruime ge-
zellige woonkamer met een open 
keuken & bar, in het midden een 
grote eettafel, ook gezellige zit-
hoeken met zachte banken, en 
uitzicht op een fijne tuin. Rond 
de tafel zaten mensen van aller-
lei pluimage en leeftijd opgewekt 
met elkaar te praten. Sommige 
waren alleen voor koffie of soep 
aanwezig, andere hadden de yog-
ales gevolgd, en kwamen even 
uitpuffen bij een kopje thee. Een 
gevarieerd gezelschap.

WELKOM
Een van de gastvrouwen verwel-
komde me hartelijk en vertelde 
me alles over de activiteiten en 
bijeenkomsten en ook de on-
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Viore is het informatie- en activi-
teitencentrum in Hilversum voor 
mensen die leven met kanker. 
Het kan iedereen overkomen: de 
diagnose kanker. Bij jezelf of ie-
mand die je dierbaar is. Je leven 
staat op zijn kop en in veel gevallen 
ook dat van je omgeving. In eerste 
instantie ligt de focus op medische 
onderzoeken, diagnoses en be-
handeling. Maar tijdens en na die 
behandelingen is er niet altijd aan-
dacht voor de emotionele, psychi-
sche en sociale aspecten die vaak 
verbonden zijn aan het leven met 
kanker. Zoals onzekerheid, angst, 
pijn, verdriet en eenzaamheid.

EEN PLEK VOOR AANDACHT 
EN RUST
Viore is een centrum waar men-
sen met kanker, hun naasten en 
hun nabestaanden elkaar kun-
nen ontmoeten en ondersteunen, 
verhalen en ervaringen kunnen 
delen en verwerken, ontspannen-
de en creatieve activiteiten kun-
nen ontplooien. Waar bezoekers 
en vrijwilligers samen aandacht 
geven aan   
ieders 

Marika Smits

Dinsdag 23 april tussen 10 en 12 
uur komt Wouter Heering voor-
lichting geven over Viore, waar 
mensen die leven met kanker al-
tijd kunnen binnenlopen voor een 
gesprek, een activiteit, advies of 
persoonlijke ondersteuning. 

VERRASSEND
Vooruitlopend op de bijeen-
komst fietste ik via de Hilversums 
Straatweg op een zonnige middag 
richting Hilversum. Vlak bij het in 
aanbouw zijnde nieuwe Tergooi 
Ziekenhuis zag ik het staan. Een 
uit zijn krachten gegroeide bak-
stenen barak aan de rand van het 
bouwterrein. De voordeur van de 
voormalige bloedtransfusiedienst 
was los, dus naar binnen maar. 

Vrijwilligerswerk 
onder de loep
Week 14 – 2019

Sherpa zoekt:
Veel vrijwilligers
Voor diverse cliënte. Voor diverse 
activiteiten  Affiniteit voor mensen met 
een beperking
Tijdsbesteding: Variërend 

Scouting Merhula zoekt:
Groepsbegeleider 
Je houdt je bezig met de werving 
van nieuwe leiding en de bezetting 
van de teams. Met de relaties tussen 
de leidinggevenden en je zet je in 
als er zaken niet lekker lopen.
Kortom het aanspreekpunt binnen 
het bestuur voor vrijwilligersbeleid 
van de groep.
Tijdsbesteding: ±4 uur per week

Scouting Merhula zoekt:
Penningmeester
Beheren van rekeningen, contanten 
(betalen, incasseren, contributie-afdracht)
Controle deelbegrotingen (materiaal, 
onderhoud, activiteiten) Declaratiebeleid
Coördinatie financiële acties
Tijdsbesteding: ± 10 uur per maand

Baarnse Literatuurprijs zoekt:
Organisatoren / Coördinatoren
In klein teamverband helpen met
organisatie van de schrijfwedstrijd.
Werven van sponsoren, regelen van 
prijzen voor de winnaars. Regelmatig 
persberichten schrijven, contact met 
de media onderhouden. Het anonimi-
seren en verspreiden van de verhalen 
per mail naar de jury.
Tijdsbesteding: maart- september

Unie van vrijwilligers UVV zoekt:
Voorzitter
Het voorzitten van ongeveer 5 
bestuursvergaderingen. Het voorzitten 
van 3 ledenvergaderingen. Het bij-
wonen van 2 landelijke vergaderingen.
Tijdsbesteding: < 2 uur per week.

Meer weten of reageren op deze of 
andere 72 inspirerende functies? 
Kijk op: 
welzijnbaarn.nl/voor-vrijwilligers 
Eemnesserweg 17 -3743 AD- Baarn, 
Telefoon: 06 – 51030606 
Tijdens kantooruren!

Pit Baarn
Herkent u dit?

“Ik wil mijn heg snoeien. Ik kan 
het niet zelf en ken ook niemand 
die dit voor mij zou kunnen doen. 
Weet u iemand die mij zou 
kunnen helpen?”

Vraag het Pit!

Mail: info@pitbaarn.nl
Bel: (035) 303 78 88 
www.pitbaarn.nl

Spreekuren: 
Eemnesserweg 17, Baarn
Maandag: 10:00-12:00 
Woensdag: 14:00-16:00
Vrijdag: 10:00-12:00

CMYK kleuren :

Viore in Koffie tijdens de markt

Het Sinzer-rapport
“De maatschappelijke waarde
van IPSO-inloophuizen” In 
opdracht van het Koningin 
Wilhelmina Fonds, in samen-
werking met IPSO (Instellingen 
voor Psychosociale Oncologie), 
heeft Bureau Sinzer een onder-
zoek gedaan naar de impact ofwel 
de effecten die de aanwezigheid 
van inloophuizen als Viore – voor 
mensen die met kanker leven – 
heeft op de levenskwaliteit van 
hun bezoekers.Uit dit onderzoek 
blijken de volgende effecten:
*  96% van de gasten ervaart een 
positief effect.
*  84% van de bezoekers vindt dat 

Over Viore

 “Het �ijne aan een plek als 
Viore is dat je er mensen 

ontmoet met een vergelijkbare 
ervaring. Ze begrijpen waar je 

doorheen gaat, en hebben vaak 
aan een half woord genoeg.”

“Als ik hier binnenkom, 
is het net of ik thuiskom. 

Wat een geweldige energie is 
hier, zoveel liefde en warmte. 

Dank je wel!”

“Ik vind hier een klankbord, 
een luisterend oor. 

Er bestaat een veilige afstand, 
terwijl het tegelijkertijd heel 

vertrouwd is.”

“Mijn lichaam gaat steeds 
verder achteruit. 

Toch voel ik mij nu, dankzij 
Viore, een completer mens. 

Ik heb veel geleerd over mijzelf 
en kan nu zelfs het 

onmogelijke accepteren."
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door het bezoek aan het inloop-
centrum hun kwaliteit van leven is 
verhoogd.
* 54% van de gasten voelt zich 
energieker (vermoeidheid is 
klacht nummer 1).
* Rond de 70% van de gasten geeft aan:
–  beter te kunnen ontspannen;
 – beter in zijn/haar vel te zitten;
 – beter om hulp te durven 
    vragen.
* Er is sprake van een besparing 
tussen de 4 en 11 miljoen door bij-
drage aan arbeidsparticipatie.

Het rapport is ook te vinden op de 
website:
viore.org/over-viore/#downloads

dersteuning die er aanwezig is 
voor ieder die hier binnenkomt. 
Ze leidde me ook rond door alle 
speels ingerichte ruimtes waar 
die activiteiten en bijeenkomsten 
plaatsvinden. Voor mij een open-
baring dat hier in dit huis zo veel 
gedaan wordt met en voor men-
sen van wie het leven getekend 
is of was door kanker. Bv. om te 
zingen, creatief te zijn, yoga 
of tai chi te doen, of anderen 
te ontmoeten. Als patiënt of 
ex-patiënt, partner of fami-
lielid. Ook ik at aan tafel een 
kop soep mee, deelde in het 
gesprek aan tafel. Ook ont-
moette ik in de tuin enkele 
bezoekers die terugkwamen 
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aspecten in het dagelijkse leven 
waarop de ziekte van invloed is. 
Men kan altijd – ook zonder af-
spraak – bij Viore terecht op de 
uren dat het centrum geopend is.

OPENINGSTIJDEN
Op werkdagen open van 10.00 tot 
16.00 uur voor inloop. Regelma-
tig is er ook een activiteit in de 
avond.

VIORE OOK ON-LINE
Viore heeft een besloten plat-
form voor digitale communicatie 

@
Vi

or
e

tussen bezoekers onderling en 
met de verschillende vrijwilligers, 
programmabegeleiders en de staf. 
Voor meer informatie hierover, 
kun je contact opnemen met on-
derstaand emailadres. 

Viore | Oostereind 115, 

Hilversum | Tel: 035 – 68 53 532 | 

Email: info@viore.org | 

www.viore.org

van de wekelijkse wandeling en 
daarover enthousiast vertelden. 
Of ik de volgende keer ook mee 
wil lopen… 
Ik voelde me welkom, 
meer dan welkom.

 WELZIJN BAARN    Vrijdag 19 
april 2019    15   


