November 2020

Huis in Actie

Beste mensen,
Ben jij weleens bij Inloophuis TOON geweest?
Wanneer je binnenloopt, voel je het meteen. Je bent welkom en wordt ontvangen in een
warme en huiselijke sfeer. Onze gastvrouwen en gastheren zijn mensen die weten wat de
impact van kanker is en zijn er voor jou.

Helaas is Inloophuis TOON op dit moment gesloten door de coronacrisis. Via telefonisch
contact proberen wij onze gasten toch te ondersteunen in deze vreemde en moeilijke tijd.
Want ondanks corona gaat kanker door. En iedereen die geraakt is door kanker verdient
steun en begeleiding, ook in deze tijd.
Inloophuis TOON is volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsoring. Corona heeft onze
maatschappij grotendeels stilgelegd, waardoor (bijna) geen acties en evenementen zijn
georganiseerd. Daarom is het nu tijd voor actie. Help jij Inloophuis TOON?

Huis in Actie
De inloophuizen in Nederland hebben het financieel zwaar. KWF en IPSO zijn daarom de actie
‘Huis in Actie’ gestart. Ook Inloophuis TOON doet hieraan mee.
Je vindt onze actiepagina via deze link:
https://acties.kwf.nl/fundraisers/inloophuistoonwaalwijk

Iedereen kan helpen, we zijn blij met alle steun.
Groot of klein.
Wordt lid van ons team, doneer of kom in actie.
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Hoe kun je helpen?


Doneer
Op onze actiepagina kun je direct een bedrag naar keuze doneren aan Inloophuis
TOON.



Wordt lid van ons team
Je kunt lid worden van team Inloophuis TOON.
Om lid te worden, druk je op de actiepagina op de rode button 'Word lid van ons
team'. Hierna kun je zelf een actie starten en je netwerk benaderen om geld in te
zamelen voor Inloophuis TOON.



Start een actie
Bedenk een actie en haal zo geld op voor Inloophuis TOON.
Een paar ideeën:
o Verkoop (zelfgemaakte) spulletjes.
o Bak koekjes, pepernoten of oliebollen om te verkopen.
o Doe boodschappen voor een ander.
o Of kook eens voor iemand.
o Help mensen met klusjes in huis of tuin.
o Ga auto’s wassen.
o Ga een flinke afstand wandelen of fietsen en laat je sponsoren.
Hebben jullie leuke ideeën? Wij horen ze graag!

Wij hopen dat jij ook in actie komt voor Inloophuis TOON.
Laten we samen zorgen voor een beter leven voor mensen die geraakt zijn door kanker.
Alvast ontzettend bedankt!
Team Inloophuis TOON

Bijzondere aandacht voor mensen én kanker.
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