
Alsjeblieft!

Voor je ligt de spiksplinternieuwe Invitee Update. De e-nieuwsbrief en hét 
nieuwe middel van Stichting Invitee om onze ervaringen, belevenissen en tips 
met jou te delen.

De afgelopen periode zijn we in een onwerkelijke situatie terechtgekomen, 
waarbij we noodgedwongen wat afstand van onze doelgroep (van jou dus) 
moesten nemen. Van de een op de andere dag hebben wij bijna alle activiteiten 
stopgezet en dat heeft een direct effect op ons contact met jou gehad. Dat 
vinden wij jammer, want dicht bij de doelgroep staan is juist wat wij als Invitee 
belangrijk vinden.

Pauze maakt creatief
In deze pauze-tijd kwamen we tot de conclusie dat er naast de fysieke 
activiteiten ook een andere manier zou moeten zijn om contact met elkaar te 
blijven houden. We zijn gaan brainstormen met als resultaat de Invitee Update. 
Hiermee praten we je van tijd tot tijd digitaal bij en werken we aan het 
versterken en het onderhouden van onze band.

Wat hebben we verder gedaan in corona tijd? 
We hebben in iedergeval niet stilgezeten! We zijn onder andere doorgegaan 
met plannen maken voor de rest van dit jaar met als resultaat een mooie, 
afwisselende activiteitenkalender, die na de zomer van start gaat. Hou onze 
website in de gaten voor de data. Wij hebben er zin in!

Voor de komende tijd wensen wij je alle goeds toe. Geniet van de dingen die 
weer mogen, maak iets moois van de zomer en dan hopen we je snel te zien bij 
een van onze activiteiten en/of workshops. 

Voor nu: veel leesplezier met de eerste Invitee Update!



In deze Invitee Update:

Nieuwe bestuursleden Francina en Susan stellen voor
Corona of niet, deze activiteiten gingen door!
Hou jij van lezen? Hieronder een paar zomeravond boekentips!
Uitnodiging - Onderzoek Amsterdam UMC
Mail ons je beste zomerfoto en maak kans op zo'n heerlijk Rituals pakket!
Op de agenda

Nieuwe bestuursleden Francina en Susan stellen voor

Hallo allemaal,

Mijn naam is Francina van Zadelhoff en ik ga als coördinator van de vrijwilligers aan de slag bij Invitee. 
Ik kom uit Friesland, waar ik ook vrijwilligers werk deed, naast mijn werk. Sinds 11 jaar ben ik weduwe. Ik 
heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Sinds 2006 woon ik in Veenendaal en sinds kort op een appartement 
tot volle tevredenheid.

Als coördinator van de hulpverlening EHBO afdeling Veenendaal, weet ik dat samenwerken het 
allerbelangrijkste is om dingen voor elkaar te krijgen, alleen ben je nergens. Voor de
EHBO verleen ik zelf ook hulpverlening op evenementen.
Verder werk ik als vrijwilliger in het Hospice. Ik vind het heel bijzonder en mooi om samen het laatste stuk 
met een bewoner te mogen doormaken. Ongeveer 3 à 4 keer per seizoen begeleid ik gasten naar 
voorstellingen bij een ongelooflijke leuke organisatie: Vier Het leven.

Hoe ik mijn rol graag wil invullen? Daar ben ik voor mijzelf wel uit, namelijk: we doen het samen.
Wij met z'n allen kunnen iets heel moois neerzetten en iets voor anderen betekenen.
Hoe? Door elkaar omhoog te liften. Iedereen heeft andere kwaliteiten en dat samen brengt je tot een 
groep, waar waardering, zinvol bezig zijn, blijheid, input, veiligheid en al wat meer zij is.

Ik hoop jullie heel snel te zien en te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en van jullie te leren. We zijn 
er allemaal vrijwilligers en gelijkwaardigheid is het fundament waarop wij kunnen presteren.

Tot gauw!
Francina 



Hallo, mijn naam is Susan Henken. Net als de Invitee Update ben
ik nieuw binnen Stichting Invitee. Ik ben 45 jaar oud en ik woon
samen met Philip en onze twee zonen (Hugo van 14 en Victor van
12) in Elst. Sinds juni 2012 is ook Boris, onze labrador bij ons. Het
is dus nogal een mannen huishouden bij mij thuis. Dat lijkt erger
dan het is .

In het dagelijks leven werk ik als Virtueel Assistent voor diverse
opdrachtgevers (van ZZP'ers tot grote bedrijven). Ik bied met
name ondersteuning aan op het gebied van management en
marketing & communicatie. Lekker breed en daardoor divers.

Waarom ik mij voor Invitee wil inzetten? Eerlijk gezegd kwam ik
via Facebook op de website van Invitee terecht. Ik kende de
stichting niet, maar was wel direct geraakt door alle mooie dingen
die ze organiseert voor iedereen die vanuit een moeilijke tijd wat
hulp kan gebruiken op de weg terug naar herstel. Toevallig was er
op dat moment een vacature. Ik solliciteerde, werd gebeld en na
een aantal leuke gesprekken stel ik me nu voor als bestuurslid
van Stichting Invitee. Een geslaagde sollicitatie dus!

Ik kijk ernaar uit om samen met jou nog meer bekendheid te
geven aan Stichting Invitee. Met hetzelfde doel voor ogen
en onze mouwen opgestroopt kan deze missie
alleen maar slagen. We zullen onderweg best eens hobbels
tegenkomen, maar zolang het geen 'beren' zijn weten we daar wel
raad mee.

Tot snel & groet!
Susan 

Corona of niet, deze activiteiten gingen door!

Een heel goed alternatief voor 'Zingen voor je leven', zijn de Good Vibrations Sessies door Miriam
Drost van ReZonanZ. Sinds de corona uitbraak zijn deze sessies elke dinsdagochtend te volgen via
Zoom. Wil je meedoen? Op onze website staat uitgelegd hoe je inlogt en meedoet. Het werkt heel
eenvoudig en is superleuk om aan mee te doen! Dankjewel Miriam, voor dit ontzettend leuke alternatief!

Nog een workshop die prima via Zoom te volgen was en nog steeds is: de online yogales door Ingrid
van Rhee van Praktijk Ingrid van Rhee. Zo blijven we soepel en ontspannen  en dat is ontzettend

belangrijk in een tijd waar onzekerheid nogal eens de kop op steekt. Ingrid, ook jij heel erg bedankt voor
de manier waarop je 'gewoon' bent doorgegaan met wat je al deed voor Invitee!

We hopen in september de yogalessen weer op locatie te kunnen geven.



Hou jij van lezen? Hieronder een paar zomeravond boekentips!

Licht in tunnel van Marc de Hond

Marc de Hond vertelt openhar�g over de periode nadat hij
te horen had gekregen dat hij kanker had. Vol op�misme
en humor weet hij zelfs licht te brengen in de donkerste
momenten.

Mindgym, sportschool voor je geest van Wouter de Jong

Bij goed voor jezelf zorgen denken we vaak aan veel
bewegen en gezond eten, maar je zit pas écht lekker in je
vel als je ook mentaal sterk bent. Wouter de Jong laat in
Mindgym zien hoe je in 12 weken je mentale condi�e kunt
verbeteren. Door wetenschappelijke inzichten af te
wisselen met prak�sche oefeningen en dankzij de vele
mooie anekdotes, rake citaten en interessante weetjes zal
dit boek zelfs de meest nuchtere lezers onder ons
aanspreken.

De jongen, de mol de vos en het paard van Charlie
Mackesy

'De jongen, de mol, de vos en het paard', vertaald door
Arthur Japin, is een prach�g verhaal van Charlie Mackesy
over vriendschap, liefde en jezelf zijn.



Uitnodiging - Onderzoek Amsterdam UMC

Vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker en somberheid zijn de 3 meest voorkomende klachten na
kanker. Er bestaan psychologische behandelingen die effectief zijn in het verminderen van vermoeidheid,
angst en somberheid na kanker. Helaas helpen dat deze behandelingen niet bij iedereen even goed.

Het doel van de MATCH-studie is om uit te zoeken hoe we vermoeidheid, angst en somberheid na
kanker nog beter kunnen behandelen. Dit doen we door 2 behandelingen met elkaar te vergelijken.

Lees meer...

Mail ons je beste zomerfoto en maak kans op zo'n heerlijk Rituals pakket!

Hou jij van foto’s en/of selfies maken? Dan is dit echt iets voor jou!

Leg de komende tijd alles wat met vakantie of zomer te maken heeft vast en stuur
je allermooiste of allergekste foto of selfie in. Het maakt niet uit of je op vakantie

gaat of niet, zolang op de foto maar duidelijk te zien is dat het zomer is.
Moet lukken toch? 

Stuur je beste exemplaar voor 31 augustus naar info@stichtinginvitee.nl. 

Met de winnaar of winnares nemen wij dan zsm contact op!

Wie weet sleep jij deze leuke prijs wel in de wacht! Niet mis, toch?

https://stichtinginvitee.us10.list-manage.com/track/click?u=afc170854863cf5b5adb5d04b&id=8943f6d6e4&e=93a4ab2d6c


Op de agenda

Eerder in deze Invitee Update staat het ook al: tot
eind augustus hebben we een zomerstop, maar
daarna zien we je graag weer bij een van onze
activiteiten en/of workshops. De voorschriften
van het RIVM zijn hierbij leidend.

Hou onze activiteitenkalender de komende tijd in
de gaten,want ze komen er weer aan: gezellige
workshops, speciale verwenmomentjes,
informatieve bijeenkomsten en nog veel meer!

September
Op zaterdag 26 september organiseert de
Stichting Als kanker je raakt, de ontmoeting
'Geraakt door kanker'.
Locatie: Doorn. Spreker: Inge Hidding.

Wil jij hier graag bij
zijn? Schrijf je dan hier in.

Help jij ons mee?

Wij breiden ons netwerk heel graag uit, want alleen met extra 'handen' kunnen we nog meer
van onze plannen waarmaken en dat doen waar wij voor staan. Namelijk: een ontmoe�ngsplek

bieden waar je kunt ontspannen op een manier die bij jou past.

Dus ken je iemand die ook mee wil doen aan onze ac�viteiten of workshops? Of als vrijwilliger

voor Invitee aan de slag wil gaan? Laat hem of haar dan contact met ons opnemen door een
bericht achter te laten op de contactpagina van onze website www.s�ch�nginvitee.nl.

Wij laten dan zsm iets van ons horen!

Wij werken elke dag hard aan het vergroten van de zichtbaarheid van Invitee en jouw hulp is
daarbij echt onmisbaar!

In de volgende Invitee Update onder andere:

Interview met een vriend/vriendin van Invitee.
Sponsor in de spotlights.
De winnaar/winnares van de Rituals actie.
Nieuwe workshops.

https://stichtinginvitee.us10.list-manage.com/track/click?u=afc170854863cf5b5adb5d04b&id=89a77e9dac&e=93a4ab2d6c



