Helpt u mee
Inloophuis
Scarabee
overeind te
houden?

voor wie leeft met kanker

Ongeveer 1 op de 3 mensen krijgt in zijn of
haar leven kanker. In de regio Leiden krijgen
jaarlijks ca. 2.500 mensen te horen dat ze
kanker hebben. De regio telt naar schatting
10.000 kankerpatiënten. Door de grotere
overlevingskans van kanker zijn er steeds
meer mensen “die geraakt zijn door kanker”.
Iedereen kent wel iemand met kanker
Kanker heeft een grote impact op het leven. Niet alleen op degene die
het overkomt, maar ook op zijn of haar directe omgeving. De diagnose
kanker verandert in één klap alles, wat geldt voor zowel kinderen,
jongeren als volwassenen. Gelukkig is de formele professionele zorg in
Nederland van hoge kwaliteit en voor iedereen toegankelijk. Maar hoe
geef je de ziekte kanker een plek in je leven? Hoe verwerk je de dreun
van de diagnose?

Wat is Inloophuis Scarabee?
Inloophuis Scarabee is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie in de
regio Leiden, die informele psychosociale (na)zorg biedt aan kankerpatiënten, hun
naasten en nabestaanden, ongeacht hun leeftijd. Met deze zorg wil Inloophuis
Scarabee bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven.
Inloophuis Scarabee is een ontmoetingsplek, waar onze gasten in een huiselijke en
veilige omgeving contact kunnen leggen en steun, warmte en rust vinden.
Inloophuis Scarabee heeft een onbezoldigd bestuur. De dagelijkse leiding is in
handen van een betaalde parttime coördinator. Er werken zo’n 30 tot 40 getrainde
vrijwilligers in het inloophuis: gastvrouwen en –heren, activiteitenbegeleiders en
PR-deskundigen. Onze vrijwilligers weten vaak uit eigen ervaring wat de impact van
kanker is.
Het inloophuis is gevestigd in Leiden,
maar heeft een breed werkgebied.
Inloophuis Scarabee biedt excellente informele zorg
door middel van gesprekken, lotgenotencontact
en informatie. Met onze ontspannende, creatieve
maar ook informatieve activiteiten voorzien we
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in een grote behoefte. Daarom willen we deze
activiteiten verder uitbreiden. Daarnaast willen
we onze contacten met zorgprofessionals in

Leiden

Wassenaar

Leiderdorp

Voorschoten

Zoeterwoude

de regio Leiden verstevigen en intensiever met
ziekenhuizen, psychologen, maatschappelijk
werkers en dergelijke gaan samenwerken.

werkgebied Inloophuis Scarabee

Samen betekenen we meer voor iedereen die ons
nodig heeft.

Onze ambitie is om meer mensen die geraakt zijn door kanker deze
zorg te bieden. We zien dat we veel voor kankerpatiënten en hun
naasten kunnen betekenen.

We zien dat we steeds meer mensen bereiken. In 2017 hadden we 1220 bezoekers, in
2019 waren dat er al 2.225. Onze doelstelling is dat wij in 2021 tenminste 3.500 gasten
kunnen ontvangen. Dat betekent dat we meer vrijwilligers en meer geld nodig
hebben. Ook onze naamsbekendheid moet groter worden; vooral in de regio buiten
de stad Leiden zelf.
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Wat is onze maatschappelijke impact?
De overkoepelende organisatie IPSO kent in Nederland 75
inloophuizen. Uit onderzoek blijkt dat de grootste maatschappelijke
impact van inloophuizen zit in het effect op de ‘positieve gezondheid’.
Maar liefst 96% van de bezoekers geeft aan door hun bezoek aan een
inloophuis beter om te kunnen gaan met uitdagingen op het fysieke,
emotionele en sociale vlak en hierin de regie te nemen.
Dit alles kan helpen bij het verwerken en vinden van een nieuw
evenwicht. Gasten geven aan dat zij beter in hun vel zitten, beter
kunnen ontspannen en minder eenzaam zijn. Lotgenotencontact
blijkt hierbij essentieel. Ook heeft onze zorg een grote economische
toegevoegde waarde, in termen van arbeidsparticipatie en beroep op
de professionele zorg.

96% geeft aan beter om te kunnen gaan met
aspecten die bij kanker horen.

2020

Vindt u het belangrijk dat (ex-)kankerpatiënten,
hun naasten en nabestaanden er niet alleen
voor staan? Dat ze op een fijne, veilige plek
terecht kunnen voor informatie, ontspanning,
lotgenotencontact en steun?
Wat kost Inloophuis Scarabee?
In 2020 hebben we een kostenbegroting van ca. 70.000 euro, dat
besteed wordt aan huur van ons pand, vergoeding coördinator,
activiteiten programma, etc.. Daarvan is zo’n 50% afkomstig van
fondsen en subsidies. Helaas staan de subsidies van gemeenten onder
druk. Daarom hebben wij uw hulp hard nodig om ons inloophuis
overeind te houden en toekomstige groei te financieren.

Wat vragen wij van u?
Inloophuis Scarabee staat voor een pittige uitdaging: voldoende
donateurs, vrienden en sponsoren te werven om hoogwaardige
informele zorg te kunnen blijven leveren aan een groeiend aantal
bezoekers. We zijn volledig afhankelijk van subsidies en sponsoring.
Daarom vragen wij u om ons als vriend, donateur of sponsor
financieel te steunen.

Dankzij uw bijdrage kan Scarabee voortbestaan.

Inloophuis Scarabee

Telefoon: 06 55413824

Oude Vest 17

Website: www.inloophuisscarabee.nl

2312 XP Leiden

Email:

penningmeester@inloophuisscarabee.nl

IBAN:

NL76 RABO 010 1399 286
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