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Voorwoord

2012 is voor het Braamhuis een jaar geworden om trots op te zijn!
Na de opening in november 2012 hebben we veel gasten mogen ontvangen die goed gebruik hebben
gemaakt van de gastvrijheid en de georganiseerde activiteiten. Dit jaarverslag geeft daar een
indrukwekkend overzicht van. De belangstelling heeft onze verwachtingen overtroffen. Goed om te
merken dat het door de inzet van de vele vrijwilligers mogelijk is om een aangename plek te bieden aan
mensen die geraakt worden door kanker. Daar draait het ons allemaal om!
In deze startfase is het nodig gebleken om met elkaar in gesprek te blijven over de uitwerking van de
visie en doelstellingen van de Jan Braam Stichting en met name van het Braamhuis. Vanuit de behoefte
om in een huiselijke sfeer, met ieders bijdrage de aanpak en organisatie te laten groeien, worden
stappen gezet. Omdat het Braamhuis enkel draait met vrijwilligers, vraagt dit van alle betrokkenen een
constructieve instelling, geduld, een open luisterende houding en vertrouwen in elkaar.
Als initiatief voor en door de Liemers willen wij het samenzijn in het Braamhuis kosteloos aanbieden aan
onze gasten. Dit maakt het noodzakelijk dat er andere financieringsbronnen worden aangeboord om de
exploitatie en het onderhoud van het huis te financieren. Wij worden regelmatig verrast door acties en
giften. Een mooie basis bieden de donaties van de ‘vrienden van het Braamhuis’. Verdere versteviging
van de financiële positie blijft noodzakelijk.
Graag wil ik alle gasten en vrijwilligers bedanken voor de wijze waarop zij met elkaar het Braamhuis
hebben laten leven. Een fijne plek om elkaar te ontmoeten en nieuwe energie op te doen.

Namens het bestuur van de Jan Braam Stichting

Mariëtte Kroeze
Voorzitter
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Inleiding

In dit jaarverslag over 2013 vindt u een beschrijving van de activiteiten van het bestuur van de Jan
Braamstichting, het Braamhuis en een verslag van de werkzaamheden van de werkgroepen aanbod,
gastvrouwen, huisvesting, fondswerving en communicatie en PR. De financiële positie wordt toegelicht.
Het jaarrapport 2013 zal zo spoedig mogelijk na vaststelling worden toegevoegd.
Op basis van de ervaringen in 2013 beschrijven de werkgroepen in het jaarplan voor 2014 hun
doelstellingen. Deze doelstellingen zijn vertaald in de begroting 2014.
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Jan Braam Stichting

Missie
De Jan Braam Stichting richt zich op het veraangenamen van de zorg voor kankerpatiënten, naasten,
nabestaanden en zij die genezen zijn. Aangenaam voor de patiënt en aangenaam voor familie.
Jan Braam is gekozen als verpersoonlijking van de Stichting. Hij behandelde als internist van het eerste
uur duizenden patiënten in de regio. Hij zette zich 33 jaar lang gepassioneerd in voor de patiënten in
Ziekenhuis Zevenaar. Jan Braam stond, en staat nog steeds, voor vakbekwaamheid, vriendelijkheid en
persoonlijke zorg. Dicht bij de patiënt.
De Jan Braam Stichting is opgericht in augustus 2007. Destijds is gestart met het huiselijker inrichten van
de behandelkamers in het ziekenhuis in Zevenaar. Om ook buiten het ziekenhuis extra zorg te kunnen
bieden, heeft de stichting het initiatief genomen tot de realisatie van het Braamhuis, een inloophuis voor
mensen die geraakt worden door kanker.
Missie van de Jan Braam Stichting is als volgt verwoord:
Bieden van aangename zorg aan mensen die geraakt worden door kanker, opdat dit leidt tot een
verhoging van het welzijn. Voor en door de Liemers.
Dit is uitgewerkt in twee doelstellingen:
1. Als eerste bestond de wens de zorg voor patiënten en familie op de afdeling Interne
Geneeskunde van het Ziekenhuis Zevenaar te veraangenamen. Daarbij valt te denken aan meer
privacy en een belevingsgerichte sfeer. Met betrekking tot deze wens is in de periode van 20082010 veel gerealiseerd.
2. Ten tweede wil de Jan Braam Stichting een inloophuis realiseren voor en door mensen uit de
Liemers. Met dit inloophuis wil de stichting het contact tussen lotgenoten stimuleren: tussen
patiënten, (ex)patiënten en hun naasten. Daarnaast vormt het huis de schakel tussen (regionale)
initiatieven die mensen kunnen helpen om verder te leven met kanker. Het inloophuis zal het
Braamhuis worden genoemd en zal worden gerealiseerd in De Liemers, bij voorkeur in Zevenaar.
2012 heeft in het teken gestaan van de realisatie van deze doelstelling.
Braamhuis
De Jan Braam Stichting staat met het Braamhuis voor ogen:
Het creëren van een rustige, veilige en prettige omgeving waarin de mens centraal staat en niet de ziekte.
Er zijn veel inloophuizen in Nederland die hun meerwaarde hebben bewezen. Het bestuur van de Jan
Braam Stichting zet zich samen met een groot aantal vrijwilligers en sponsoren in om dit ook voor de
Liemers te realiseren.
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Samenwerking
De Jan Braam Stichting vindt het belangrijk om het wiel niet opnieuw uit te vinden en waar mogelijk
samen te werken met partners. Daartoe zijn contacten onderhouden met artsen in ziekenhuis Rijnstate
(Arnhem, Velp en Zevenaar), ziekenhuis Slingeland (Doetinchem) en huisartsen. Regionale paramedici,
het integraal kankercentrum Nederland (IKNL), VPTZ (vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg),
inloophuizen in Apeldoorn, Ede, Ommen, Zwolle, Arnhem en Nijmegen i.o., Taborhuis, KWF en
patiëntenorganisaties. Wij delen onze ervaringen en kennis met andere inloophuizen. In 2013 zijn er
contacten geweest met de inloophuizen in oprichting in Nijmegen en Doetichem.
De Jan Braam Stichting is lid van IPSO (Inloophuizen en Psycho oncologische centra).

Bestuur Jan Braam Stichting
Mariëtte Kroeze (voorzitter)
Paulien Keizer (secretaris)
Arend Timmerman (penningmeester, fondswerving en huisvesting)
Harry Seinen
Anje Andriessen (aanbod)
Gabriëlle Gies (vrijwilligersbeleid)
Ap Dieker (communicatie en PR)
Om persoonlijke redenen heeft Marie José van Hekke haar functie als bestuurslid in juli 2013 neergelegd.
Door de Raad van Toezicht is in november Anje Andriessen als bestuurslid benoemd.

Raad van toezicht Jan Braam Stichting
André Vlot
Sjaak van Huet
Gerard van Aken
Jules Prick
Paul Brouwer

Raad van aanbeveling
Jan Braam

Werkgroepen
Huisvesting: Arend Timmerman, Ben Wildekamp, Ludo Harbers
Gastvrouwen: Gabriëlle Gies, Jacolien van Weelden
Aanbod: Anje Andriessen, Marga de Fretes, Sonja Gijsbers-van Wijk, Gabriëlle Gies, Paulien Keizer
Fondswerving: Arend Timmerman, Harry Seinen, Ap Dieker, Willeke van Aken
Communicatie en PR: Ap Dieker, Anouk Janssen, Sanne Bouwman, Femke Berendsen
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Braamhuis

Het Braamhuis heeft op 24 november 2012 haar deuren geopend. Het eerste jaar na opening heeft in het
teken gestaan van het ontvangen van een zeer mooi aantal bezoekers, het bekend maken van het
bestaan en het aanbod van het huis en het opzetten van interne organisatie.
Doelgroep
De doelgroep van Het Braamhuis is breed en divers.
De Liemers heeft ongeveer 100.000 inwoners, waarvan het grootste deel woonachtig is in Zevenaar,
Duiven of Westervoort.
Het Braamhuis is er voor mensen die kanker hebben of er juist van genezen zijn. Maar ook voor hun
familieleden, betrokkenen en nabestaanden. Het Braamhuis biedt en prettige plek voor
lotgenotencontact, informatie en een divers activiteitenaanbod. De vrijwilligers bieden extra zorg en
aandacht, naast het reguliere behandelproces.
Naast de mensen die direct van het huis gebruik maken, zijn er ook groepen die een belangrijke rol
spelen bij het ontstaan en draaiende houden van Het Braamhuis:
 Vrijwilligers
 Donateurs: particulieren en bedrijven die geld doneren
 Sponsoren: bedrijven die financieel of in natura bijdragen
 Pers: verwerven van bekendheid
 Geïnteresseerden/andere betrokkenen: bijvoorbeeld gemeenten, zorginstellingen, verwijzers en
stichtingen, verenigen of andere regionale initiatieven die ook op dit gebied actief zijn en waar
Het Braamhuis mee samen kan werken
Locatie
Het Braamhuis is een zelfstandig pand, gelegen op loopafstand van het ziekenhuis Rijnstate Zevenaar.
Het huis ligt in het hart van de Liemers op circa één kilometer van het centrum Zevenaar en is goed met
de auto en het openbaar vervoer te bereiken. Aandachtspunt is de beperkte (straat)verlichting ’s avonds.
Openingstijden
dinsdag en donderdag van 10.00-16.00 uur
maandagavond inloopcafé van 19.30-21.30 uur (voor de zomer om de week)
Af en toe vindt een activiteit plaats op zaterdag, voor bijv. creatieve workshops en wandelen in de
natuur. In 2012 is gestart met het één maal per maand aanbieden van een zondagse lunch.
In de vakanties was het huis wel open, maar waren er geen activiteiten.
Activiteiten
Het actuele overzicht van de openingstijden en het aanbod aan activiteiten is te vinden op onze site:
braamhuis.nl
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Werkgroep Aanbod

Het Braamhuis is in 2013 alle dinsdagen en donderdagen open geweest, behalve als deze dagen op een
feestdag vielen. Tot de zomer was het huis elke 2e maandagavond geopend, na de zomer was dit alle
maandagavonden. In de vakanties was het huis wel open, maar waren er geen activiteiten.
Het huis is niet meer dagdelen open gegaan, met af en toe een uitzondering op zaterdag voor
bijvoorbeeld creatieve workshops en wandelen in de natuur en op vanaf september op zondag voor de
zondagslunch, één keer per maand.
Activiteiten 2013
Vaste activiteiten als yoga, tai chi en schilderen zijn door het hele jaar goed bezocht. Bij schilderen is een
vaste groep ontstaan, die met elkaar ook buiten het Braamhuis activiteiten onderneemt.
Het populaire Mindfulness trok de aandacht van zes deelnemers voor de zomer. De mindfulness die in de
herfst werd aangeboden is echter geannuleerd wegens gebrek aan deelnemers.
Op 26 oktober is een verwendag georganiseerd. 20 gasten werden verwend door negen professionals op
het gebied van massage, visagie, manicure, pedicure, haarwerken. Een lunch werd bereid en geserveerd
door een aantal gastvrouwen. De gasten gingen bovendien met een mooi gevuld verwentasje naar huis.
Op 14 november is proefgedraaid met een massagedag. Dit bleek een groot succes. Een professional
bood massages van 1 uur aan, waarvoor gasten zich konden inschrijven.
Na de zomer is ook begonnen met zondagslunches. Elke 1e zondag van de maand kunnen gasten na
aanmelding lunchen in het Braamhuis, samen met andere gasten en gastvrouwen. De lunch is eenvoudig
en wordt met elkaar gemaakt. Het wordt als erg gezellig ervaren.
In 2013 is drie keer een wandeling gemaakt in de natuur onder leiding van een wandelcoach. Gewandeld
werd in het Bergherbos bij Beek. De wandeling werd afgesloten met een koffie in uitspanning ’t Peeske.
Bezoekers waren erg enthousiast over het wandelen en de gesprekken die ontstonden.
Elke 1e dinsdag van de maand is er het breicafe, waarbij een groep gasten aan de grote tafel handwerkt
en waar lotgenotencontact in optima forma plaatsvindt.
Voor de zomer is er een cursus digitale fotografie geweest.
Er is een gespreksgroep georganiseerd, waarin men sprak over hoe om te gaan met kanker. Deelnemers
waren erg positief en zien een dergelijke gespreksgroep graag terugkeren in het aanbod.
De cursus Ervaarbare ademen werd zeer positief ervaren, nadat de eerste deelnemers andere bezoekers
in het huis ervoor enthousiast maakten.
De losse, creatieve workshops werden vooral na de zomer goed bezocht en dan met name de
bloemschikworkshops.
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Uit de evaluatieformulieren die bij diverse activiteiten zijn ingevuld, bleek dat de deelnemers enthousiast
zijn over het aanbod, over de specifieke activiteiten en over de manier waarop de begeleiders de
activiteiten geven. Op de vraag wat men nog graag in het aanbod opgenomen zou zien komen
kookworkshops en activiteiten voor mannen vaak terug.
Activiteitenbegeleiders 2013
Tai Chi

Riet Hermsen, José Burgter, Francis Arntz

Yoga

Marleen Knoppert, Marion Salemink, Maike Knispel

Schilderen
Aquarelleren

Carlien Staring
Anneke Lukkezen

Creatief

Jacinta Kogelman, Maarten van der Geest, Suzanne Lauwerier,
Anita Asmus, Ria Oostendorp

Mindfulness

Mareike Brian, Frank Litjens

Gespreksgroepen

Renske Hoekstra

Wandelen

Jacqueline Eringfeld

Ervaarbare Adem

Fransie Leenders

Professionals Verwendag

Adri van Maldegem, Lucie van Hassel, Desiree Groenenstein.
Daphne Gijsbers, Elly Sommers, José Bugter, Iris Melis,
Erica Arends, Will Martin

Informatiebijeenkomsten
Themabijeenkomst ‘Mantelzorgers kankerpatiënten’ op 13 mei 2013.
In samenwerking met het steunpunt Mantelzorg van Mikado is in het Braamhuis een themabijeenkomst
georganiseerd over ‘mantelzorgers die zorgen voor kankerpatiënten’. Adinda van Dorp, medisch
maatschappelijk werkster in ziekenhuis Zevenaar, heeft een presentatie verzorgd over wat het betekent
als iemand kanker krijgt en de invloed hiervan op zijn of haar directe omgeving. Aansluitend vond er een
rondleiding plaats.
Aantal deelnemers: 20 personen.
Vanaf juni zijn er 3 informatieavonden georganiseerd. In juni ging het over prostaatkanker i.s.m. de
patiëntenvereniging. Ongeveer 20 mensen woonden de avond bij.
In september gaf dr. Theo van Voorthuizen aan 25 deelnemers informatie over chemotherapie en in
november zou informatie gegeven worden over psychosociale problematiek bij kanker. Deze laatste
avond is geannuleerd wegens gebrek aan deelnemers.
Huiskamergesprekken
Geprobeerd is om maandelijks een huiskamergesprek op maandagavond te organiseren. In
samenwerking met ziekenhuis Rijnstate werd de mogelijkheid geboden om rond de keukentafel, samen
met een oncologisch verpleegkundige in gesprek te gaan over de effecten van kanker op je leven.
Ondanks het mooie aanbod, was de deelname beperkt.
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De conclusie is dat de huiskamergesprekken voorlopig niet georganiseerd worden. In 2014 worden op
de maandagavonden thema-avonden (voorheen informatieavonden) georganiseerd, waarbij enkele van
de huiskamergespreksonderwerpen worden meegenomen.
Inloop
Naast de deelnemers aan de workshops en activiteiten zijn er ook bezoekers geweest, die de weg naar
het Braamhuis wisten te vinden. In totaal hebben wij in 2013 121 gasten in het Braamhuis ontvangen.
Het inloopcafé op de maandagavond wordt nog matig bezocht. Onderzocht wordt of een andere avond
beter loopt. Speciaal inloopcafé op Wereldkankerdag (4 februari 2013). Op deze dag werd een speciale
rozenactie gehouden.
Daarnaast bleven veel mensen die deelnamen aan een activiteit even napraten aan de ‘keukentafel’.
Gezien de ervaringen van andere inloophuizen heeft de belangstelling ons zeer aangenaam verrast.
In de zomermaanden juli en augustus zijn wij dinsdag en donderdag open gebleven voor gasten. 25
gasten hebben van deze inloopmogelijkheid gebruik gemaakt. Daar staat tegenover dat er op een aantal
dagdelen geen bezoekers kwamen. De zomeropening is geëvalueerd.
Informatiebeurzen voor de doelgroep
Conferentie voor verwijzers in ziekenhuis Rijnstate
Informatie-avond voor longkankerpatiënten in ziekenhuis Rijnstate
1000 borstenbeurs
Info-ochtend fysiotherapiepraktijk Sevenaer
Activiteiten voor kinderen en jongeren
Het doel in 2013 was om kinderactiviteiten te starten. Hiervoor is een groep in het leven geroepen, die
zich richtte op de doelgroep en inhoud van de activiteiten. Na de zomer was het zo ver; diverse
activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen waren georganiseerd. Helaas is wegens gebrek aan
belangstelling geen van de kinderactiviteiten doorgegaan. Geëvalueerd wordt of extra informatie naar
verwijzers nuttig is.
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Overzicht activiteiten Braamhuis in 2013
Aantal unieke
bezoekers
121

Aantal dagdelen
2013
227 geopend

10
7
12
5
5

34
34
34
9
17

Wisselende activiteiten
Digitale fotografie
Aquarelleren
Helend werken met kleur
Mindfulness 1
Gesprekgroep Kwaliteit v Leven
Wandelen met coach
Ervaarbaar ademen

4
2
4
5
3
20
8

17
10
3
8
8
3
7

Incidentele activiteiten
Creatieve workshops

68

13

Zondagslunch
Verwendag
Massagedag
Kerstmiddag

12
20
5
20

3
2
2
1

331 unieke
bezoekers

205 dagdelen
activiteit

Inloop
Vaste activiteiten
Tai Chi
Schilderen
Yoga
Breicafé

Totaal:
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Werkgroep gastvrouwen

De werkgroep vrijwilligers coördineert en begeleidt de inzet van alle vrijwilligers in het Braamhuis.
Gastvrouwen/-heer, huismeesters, hoveniers en activiteitenbegeleiders. Gezocht wordt naar een balans
tussen het richten van de initiatieven en het geven van ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en
initiatief. Bewust is er niet voor gekozen om te starten met een handboek met regels en procedures. Met
elkaar ontdekken we in een open en constructieve sfeer wat werkt, wat nodig is en wat afgesproken
moet worden om het huis voor gasten en vrijwilligers een prettige, vertrouwde plek te laten zijn.
In het najaar van 2013 ontstond er bij een aantal vrijwilligers meer behoefte aan meer structuur en
duidelijkheid. Resultaat is dat er een aantal bijeenkomsten is georganiseerd om dat met elkaar te
bespreken. Op een plenaire bijeenkomst in november is er door alle vrijwilligers input geleverd voor de
wensen en prioriteiten voor de plannen voor 2014. Ook is aan het jaarplan een kalender toegevoegd,
zodat de interne planning duidelijker is. Deze kalender zal in de loop van het jaar regelmatig worden
aangevuld.
Alle vrijwilligers werken op vrijwillige basis. De betrokkenheid is groot en zeker niet vrijblijvend.
In de verschillende paragrafen over de werkgroepen wordt aandacht besteed aan de vrijwilligers die
meewerken. Hieronder wordt specifiek een toelichting gegeven op de inzet van de gastvrouwen/-heer.
Gastvrouwen 2013
Louise Bolk, Marion Claassen, Roelie Dekker, Regie van Eck, Yvonne Greven, Sonja Gijsbers van Wijk,
Willy Hendriksen, Angela van Huet, Annemieke de Jongh, Ria Kleinpenning, Ria Knol, Joke Lammers, Bert
Penders, Greet Polman, Gaby de Reus, Grace Timmermans, Inge Top-Janssen, Fokje Unck, Greke
Veenendaal, Froukje Venema, Hester Wielinga, Marijke Willemsen, Astrid de Winter, Jose Wismans
Gastheer Piet Groot
Gaby de Reus en Fokje Unck hebben in 2013 de coördinatie van de werkzaamheden van de
gastvrouwen/-heer op zich genomen.
Op diverse redenen zijn zes vrijwilligers in de loop van het jaar om verschillende redenen (tijdelijk)
gestopt of hebben een andere rol binnen het Braamhuis gekozen. In één geval het om een tijdelijke stop.
Vrijwilligersbijeenkomst 15 januari 2013
Op 15 januari was William Yang bij ons te gast op een vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers. Er waren
zo’n 35 personen, daarmee weten we ook dat we info-avonden voor deze groepsgrootte kunnen gaan
organiseren. William Yang is oprichter van het Taborhuis in Groesbeek. Hij vertelde vanuit zijn langjarige
ervaring over de begeleiding van kankerpatiënten en schilderde de ontstaansgeschiedenis van de
inloophuizen in Nederland.
Na de boeiende voordracht van William Yang was er een hapje en een drankje. Het was een mooie
gelegenheid elkaar te ontmoeten, juist omdat in de dagelijkse praktijk ieder zich inzet voor het
Braamhuis nu eenmaal niet tegelijkertijd aanwezig is.
Inzet gastvrouwen
Na de opening is een groep van 15 gastvrouwen en één gastheer aan de slag gegaan in het Braamhuis.
Tijdens de openingstijden van het Braamhuis zijn er steeds twee gastvrouwen per dagdeel aanwezig, in
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wisselende samenstelling. We streven er naar dat iedereen tenminste één maal per twee weken
aanwezig is om zo hun betrokkenheid en enthousiasme voor het werk in het Braamhuis behouden.
De gastvrouwen zijn heel enthousiast over hun werk en de gasten die ze ontmoeten. Regelmatig vindt er
overleg plaats en er staan trainingsbijeenkomsten in de planning. De dagelijkse gang van zaken wordt
georganiseerd door twee gastvrouwen die tevens een coördinerende rol op zich hebben genomen.
In de loop van het jaar is de groep gekrompen tot 9 personen. Inmiddels zijn er weer 11 nieuwe
gastvrouwen inzetbaar.
Opleiding gastvrouwen/-heer
De Jan Braam Stichting hecht er veel waarde aan dat de vrijwilligers die in het Braamhuis gaan werken
zich vertrouwd voelen met allerlei problematiek en hier op een juiste wijze mee om kunnen gaan. Door
middel van een training worden gastvrouwen/-heren hier op voorbereid. In zes bijeenkomsten wordt er
aandacht besteed aan: wat gebeurt er met je als je met kanker in aanraking komt, welke psychosociale
en medische aspecten spelen een rol, hoe voer je een gesprek met een bezoeker en hoe ga je om met je
eigen emoties en gevoelens.
In augustus/september 2013 is er een training gestart voor een tweede groep van 12 gastvrouwen. Zij
kregen een opleidingstraject aangeboden. Voor de inhoud zijn we te rade gegaan bij andere
inloophuizen en hebben we geput uit de ervaringen van de eerste opleidingsgroep.
De training is verzorgd is samenwerking met Harry Seinen (internist), Roos-Marie Tummers (IKNL
Integraal kankerinstituut Nederland), Marian de Groot (coördinator Vereniging voor vrijwilligers in de
palliatieve thuiszorg, VTPZ Duiven e.o., verpleegkundige), Paulien Keizer (oncologisch verpleegkundige)
en Gabriëlle Gies (geestelijk verzorger). De organisatie was in handen van Wil Kuijpers (opleidingskundige
en verpleegkundige) en Jacolien van Weelden (HR adviseur).
Na de training hebben de nieuwe gastvrouwen in de praktijk ervaring opgedaan.
Zij hebben allemaal een vrijwilligersovereenkomst ontvangen en voor akkoord ondertekend. Gestart is
met de eerste ronde individuele evaluatiegesprekken.
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Werkgroep huisvesting

Vrijwilligers
Huismeesters: Ben Wildekamp, Ludo Harbers, Arend Timmerman
Hovenier: Theo van Vliet
Sinds de opening in november 2012, hebben de huismeesters zorg gedragen voor klein onderhoud,
verbetering, sleutelbeheer en aansturing van reparateurs. Gezien de rol die zij tijdens de verbouwing
hebben gespeeld, zijn zij zeer goed op de hoogte van de technische aspecten van het pand. Bij de
uitvoering van de werkzaamheden tonen zij grote betrokkenheid en betrouwbaarheid.
Hierdoor is het pand en zijn de installaties in perfecte staat. Ook ingrijpender projecten worden
aangepakt, zoals de geluidshinder in het atelier.
Het was onze grote wens om de mooie buitenruimte bij ons aanbod te betrekken. Onder de inspirerende
leiding van Theo van Vliet is de tuin grootschalig onder handen genomen. In samenwerking met een
bureau is een ontwerp gemaakt, groenleveranciers hebben beplanting geleverd, de Lionsclub Duiven
heeft plantenbakken gedoneerd. Hobbyclub de Liemers en Intratuin hebben tuinmeubilair beschikbaar
gesteld. Het resultaat is een prachtige buitenruimte die wij bij de ontvangst van en activiteiten voor
onze gasten goed kunnen gebruiken.
Onze gasten kunnen nu ook bij het Braamhuis genieten van de positieve kracht die de natuur kan bieden.
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Werkgroep Fondswerving

Continue aandacht voor de fondswerving is van groot belang om de exploitatie gezond te houden en
ruimte te blijven houden voor mooie initiatieven. Wij ontvangen geen subsidies of vergoedingen van
zorgverzekeringen. Gelukkig worden wij regelmatig verrast door giften, die ons het gevoel geven dat het
werk van de Jan Braam Stichting gedragen wordt door de inwoners van de Liemers.
In de begroting is een bedrag gereserveerd voor (toekomstig) onderhoud aan het pand. Deze reservering
is nodig om ook in de toekomst de optimale, duurzame kwaliteit van het Braamhuis te garanderen. In
2013 is het niet gelukt om naast de exploitatiekosten gelden te reserveren voor deze post.
De zorg voor (liefst) structurele inkomsten heeft de volle aandacht van het bestuur. Op verschillende
niveaus, van veel mensen wordt actie gevraagd. Er is een nadrukkelijke band tussen de activiteiten voor
fondswerving en communicatie. De werkgroep fondswerving probeert met inzet van creativiteit,
enthousiasme en netwerken sponsoren te winnen voor de doelen van de Jan Braam Stichting. Bijdragen
kunnen worden geleverd in de vorm van financiële steun, uitvoering van werkzaamheden of levering van
producten. Klein of groot, we zijn blij met iedere donatie!
Het is nog niet gelukt om een stabiele werkgroep te vormen met mensen met tijd en verschillende
deskundigheden.
Om die reden zijn wij extra blij dat T&P Charity zich voor een jaar aan het Braamhuis heeft verbonden
om met enthousiasme, creativiteit, netwerk en menskracht te helpen bij het organiseren van
evenementen en het werven van ambassadeurs. Dit heeft geleid tot de Braamhuisfair die op 14
september is gehouden. Deze fair had met name tot doel om de naamsbekendheid van het Braamhuis in
een gezellige sfeer te vergroten. De belangstelling om een kijkje in het huis te nemen was groot. Door
het slechte weer was de aanloop bij de kraampjes die door vele ondernemers waren ingericht
teleurstellend.
Er is nog steeds een vacature voor een werkgroeplid dat zich bezig wil gaan houden met de organisatie
van acties. Zoals: flessenbonnen doneren, Braamhuisartikelen zoals bramenjam of knuffel, promotie op
jaarmarkten en fairs, organiseren collecte, winkels benaderen voor donatie dagelijkse boodschappen.
Verschillende oproepen onder de vrijwilligers en op de site hebben nog niet tot succes geleid.
In 2014 wordt verder gewerkt aan het werven van ambassadeurs en de organisatie van een (jaarlijks
terugkerend) evenement.
Geldbronnen:
 Vrienden van het Braamhuis
 Ambassadeurs
 Goede doelen (bijvoorbeeld KWF, Roprarun, Bergh in ’t Zadel)
 Service clubs (acties of ondersteuning)
 Donaties (particulieren) of nalatenschap
 Verkoop Braamhuisartikelen
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Werkgroep Communicatie en PR

Nadat 2012 vooral in het teken stond van de opening van ons braamhuis en de daarbij horende
communicatie en werken aan de naamsbekendheid hebben we ons als werkgroep in 2013 veel meer
gericht op aandacht voor de activiteiten en openingstijden via de diverse media ingezette acties zijn
geweest:














Nieuwjaarsactie met zaadjes om ons huis te laten groeien
Deelname aan de rozen actie vanuit het IPSO in het kader van de wereldkankerdag
Artikelen in diverse media
Radio interview voor Favoriet FM
Voor en najaars activiteiten kalender breed uitgezet via site, social media en kranten
Posters met de agenda voor in de regio
Aanvullingen van drukwerk (flyers, visitekaartjes e.d.)
Ondersteuning sponsoractie voor de Duivense wandel 4 daagse
Hulp bij het fondsenwerving
Ondersteuning T&P Charity activiteiten met o.a. Braamhuisfair.
Gestart met opzet van een promotie/documentaire film over het Braamhuis
Vier maal per jaar verzending van digitale nieuwsbrief
Verbeteren van de samenwerking met de andere werkgroepen binnen het Braamhuis

Social media
In 2013 is veel energie gestoken in het zichtbaar en bekend maken van het Braamhuis via de social
media.
Website www.Braamhuis.nl
De site is goed bezocht en in de loop van het jaar op basis van gebruikerstips verder aangepast zodat er
een gebruikersvriendelijke en makkelijk toegankelijke site is ontstaan.
Twitter @Braamhuis
Er zijn in totaal 250 tweets verstuurd. We hebben 178 volgers.
Op 14 september is het er meest over ons getweet, we zijn toen 12 keer genoemd in berichten van
derden.
In al onze linkjes die we op twitter zetten met een link naar onze site, zijn de meest populaire die over de
activiteiten zelf gaan. Schilderen is daarbij het meest aangeklikt.
Facebook www.facebook.com/het.braamhuis
In totaal hebben we nu 131 ‘vind ik leuks’.
Berichten met een goed bereik zijn foto's en berichten over speciale activiteiten.
Een bericht op 10 september over het Braamhuis Fair had het grootste bereik: 1.660 mensen zagen dit
bericht.

In 2013 is de werkgroep Communicatie en PR bezig geweest met professionalisering van de
communicatie rondom de Jan Braam Stichting en het Braamhuis met de volgende aandachtspunten:
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Structureel uitbrengen van onze digitale nieuwsbrief (vier maal in 2013)
Verbeteren van de website van het Braamhuis. Afbouwen site Jan Braam Stichting.
Contacten met pers en persberichten opstellen
Inzet en opzet Social media als twitter (@Braamhuis) en facebook (www.facebook.com/het.braamhuis)
Ondersteunen van allerlei acties vanuit andere werkgroepen (denk aan fondswerving en aanbod
workshops) met de beschikbare communicatiemiddelen
Braamhuis folder en posters
huisstijl
Zichtbaarheid Braamhuis
Onder leiding van de werkgroep Communicatie is zeer regelmatig aandacht gevraagd voor het
Braamhuis.
 Site Braamhuis
 Social media als twitter (@Braamhuis) en facebook (www.facebook.com/het.braamhuis)
 Interviews en artikelen in kranten en vakbladen van sponsoren (Gelderlander, TV Gelderland,
regionale huis aan huis bladen)
 Folder Braamhuis
 Digitale nieuwsbrieven
 Radiointerviews
 Reissenakkerdag 28 september ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Nandri
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Financiën

Alle uitgaven lopen via de penningmeester van de Jan Braam Stichting, Arend Timmerman.
Betalingsbewijzen zijn in de administratie opgenomen.
Rekening: Rabobank nummer 1636.81.090 t.n.v. Jan Braam Stichting Zevenaar.
Jaarcijfers
Het financiële beleid van de Jan Braam Stichting wordt door het bestuur van de Jan Braamstichting
vastgesteld. De heer J.G.H. Kelderman RA van Stolwijk en Kelderman accountants en fiscalisten heeft de
opdracht om de jaarcijfers samen te stellen. In de zomer van 2013 is de jaarrekening opgesteld over
2012. Deze financiële gegevens worden op de site gepubliceerd om transparant te verantwoorden hoe
de middelen worden besteed.
Het jaarrapport 2013 wordt in de zomer van 2014 opgesteld. Na vaststelling zal deze aan dit jaarverslag
worden toegevoegd.
Inkomsten: Fondswervingsactiviteiten 2013
In 2013 heeft de fondswerving in het teken gestaan van het dekkend krijgen van de exploitatie en vinden
van structurele geldbronnen. Dat laatste bleek lastig te zijn. 16 % structureel en 84 % incidenteel. Hierbij
kan opgemerkt worden dat het structurele deel ook nog niet eens voor 100% zeker is.
We zijn blij met de steun van:
 Kerstpakket actie Rijnstate
 Koffieactie TNT
 Opbrengst van verkoopdag hobbycentrum De Liemers
 Donatie van BPF Schilders
 Gift van Diaconie Westervoort
 Sponsoractie Myriam Hogenboom
 Opbrengst collectes bij een uitvaarten
 Opbrengst collecte huwelijksfeest
 Opbrengsten giften in Braamhuis-zuil
 Verkoop Braamhuisartikelen
Vrienden van het Braamhuis
Iedereen die het Braamhuis een warm hart toedraagt kan ‘huisvriend’ worden. Op basis van een
zelfgekozen bedrag, steun je de activiteiten van het Braamhuis jaarlijks met een vast bedrag. Dat kan als
persoonlijk betrokkene of als bedrijf.
Vrijwillige bijdrage activiteiten
Zo lang als mogelijk willen wij het samenzijn en de activiteiten in het Braamhuis kosteloos aanbieden aan
onze gasten. Wij proberen de financiële situatie geen drempel te laten zijn om het Braamhuis binnen te
stappen. Daarnaast vinden wij het vanuit de gedachte ‘Voor en door de Liemers’ ook positief om mensen
in een lastige periode dit steuntje in de rug aan te bieden op basis donaties uit de omgeving.
Bij aanmelding wordt aangegeven dat prijs wordt gesteld op een vrijwillige bijdrage om de activiteiten
ook in de toekomst aan te kunnen bieden. Dit kan naar draagkracht door middel van een donatie in de
Braamhuiszuil of door vriend van het Braamhuis te worden.

Pagina 18

Bijdrage in natura
Bedrijven hebben hun structurele steun toegezegd tijdens de exploitatiefase:
Swisher en T&P cleaning hebben zich in de exploitatiefase verbonden aan het schoonhouden van
respectievelijk het sanitair en het interieur.
Wilri levert twee-wekelijks bloemen. De Spar in Zevenaar biedt iedere week de koekjes bij de koffie aan.

Uitgaven
De uitgaven in 2013 zijn ongeveer uitgekomen op het begrote bedrag van € 18.000,-. Dit ondanks een
aantal nagekomen rekeningen met betrekking tot de verbouwing en opening in 2012.
De ontvangen donaties zijn circa € 4.000,- lager uitgevallen dan begroot. Dit bekent dat wij in 2013
interen op onze reserves. Daarmee is er ook geen ruimte voor een reservering te doen voor (groot)
onderhoud aan het pand.

Menselijk kapitaal
Naast het inzicht in alle in- en uitgaven is voor het bereiken van de doelen de donatie van energie, tijd en
enthousiasme van alle vrijwilligers van de grootste waarde voor het Braamhuis. Alle vrijwilligers doneren
hun kennis en kunde. De waarde van het menselijk kapitaal overtreft iedere begroting en is niet in geld
uit te drukken. Hier leeft het huis van.

Beloningsbeleid
Alle taken binnen de Jan Braam Stichting en het Braamhuis worden door professionele vrijwilligers
verricht. De Jan Braam Stichting of het Braamhuis hebben geen betaalde krachten in dienst. Alle taken in
en rond het Braamhuis, het bestuur en de Raad van Toezicht worden uitgevoerd door onbezoldigde
vrijwilligers. Niemand ontvangt een vorm van beloning in natura.

Anbi status
De Jan Braam Stichting beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is het
mogelijk om op een fiscaal aantrekkelijke wijze aan de Jan Braam Stichting te doneren.
De Jan Braam Stichting voldoet aan alle hiermee samenhangende voorwaarden. Ook aan de nieuwe
eisen die vanaf 1 januari 2014 worden gesteld, onder andere met betrekking tot openbaarheid en
controle.
Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van de Jan Braam Stichting is 94993.
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Jaarplan 2014

In 2014 zal de nadruk liggen op het gezond laten draaien van het Braamhuis. Daarvoor is aandacht nodig
voor verdere professionalisering en een stevige financiële basis.
Hopelijk kan op basis van de behoefte van onze gasten en de beschikbaarheid van vrijwilligers het
aanbod verder worden uitgebouwd.
Belangrijk punt van aandacht en verdere ontwikkeling is de samenwerking en communicatie binnen de
grote groep vrijwilligers (gastvrouwen, huismeesters, begeleiders activiteiten, bestuursleden,
werkgroepen). Iedereen zet zich met veel enthousiasme in. In de praktijk zullen taken en afspraken zich
uitkristalliseren. We gaan er van uit dat iedereen rekening houdt met het feit dat we allemaal als
vrijwilliger ons beste beentje voorzetten om het Braamhuis een plezierige, positieve plek te laten zijn.
Als bestuur hebben we er bewust voor gekozen om initiatief en creativiteit niet te temperen door
reglementen op te stellen.
Werkgroep Aanbod
De activiteiten die we wekelijks blijven aanbieden, zijn yoga, tai chi en schilderen. Schilderen wordt op
dinsdagmorgen, maar ook op donderdagmorgen aangeboden, omdat gebleken is, dat meer mensen
wilden schilderen, maar op een andere dag. We proberen variatie aan te bieden. Denk aan tekenen als
creatieve therapie, aquarelleren, de basis van het schilderen, kleurenleer.
Ook het breicafé blijft elke eerste dinsdag van de maand. Net als de zondagslunch op elke eerste zondag
van de maand.
Vanuit het Wandelen in de natuur is het maandelijks wandelen in het Horsterpark in Duiven ontstaan
onder leiding van een gastvrouw, die dit heeft geïnitieerd. Dit is elke 2e zondag van de maand.
In januari wordt gestart met een cursus mindfulness (nadat deze eerder is gecanceld wegens gebrek aan
deelnemers).
In samenwerking met Myriam Hoogeboom wordt vanaf februari een cursus Biodanza aangeboden, die
voor bezoekers van het Braamhuis gratis zal zijn. De lessen vinden plaats in het Muziekhuus in Duiven.
Op 29 maart organiseren we een themadag Kanker en Voeding, bestaande uit een informatief deel en
een workshop. Peter Haima geeft in een lezing zijn visie op Kanker en voeding en gaat daarna praktisch
aan de slag met een kookworkshop.
Wat we het 1e half jaar minder aanbieden, zijn de creatieve workshops. Deze concentreren we rond de
paasdagen en nog één andere voor de zomerstop. Dit om te zien of er inloop is als er geen workshops
zijn. Mocht er duidelijk teruggang zijn in de inloop, dan bieden we na de zomerstop opnieuw maandelijks
creatieve workshops aan. Natuurlijk worden in de decembermaand een paar workshops rond de
feestdagen georganiseerd. Thema’s: Mandala tekenen, kerststal maken van vilt en bloemschikken.
Verder hopen we een koor te starten, omdat vanuit andere inloophuizen blijkt dat daar veel animo voor
is. Ook vanuit onze eigen bezoekers vangen we deze geluiden op.
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We willen één of twee keer per jaar activiteiten aanbieden in samenwerking met de afdeling
Arnhem/Liemers van de Borstkankervereniging. Zij hebben geld, wij hebben ruimte; we kunnen elkaar
dus helpen. Activiteiten zijn in eerste instantie gericht op borstkankerpatiënten, maar omdat wij een huis
zijn voor alle kankerpatiënten, zijn deze even goed welkom. Te denken valt aan een high tea,
gecombineerd met een workshop, een saunabezoek, etc.
Naar aanleiding van verwendag in oktober jl. gaan we maandelijkse verwenmomenten aanbieden met
een wisselend aanbod, zoals visagie, verschillende massagevormen, etc. Deze dagen gaan ‘Aangename
Zorgdagen’ heten, naar het motto van de Jan Braamstichting. In oktober bieden we opnieuw een
verwendag aan. Deze willen we een andere vorm geven dan die van het afgelopen jaar, ook om meer
mensen de kans te bieden mee te doen.
Er worden in 2014 vijf thema-avonden georganiseerd met diverse thema’s rond kanker. Deze thema’s
betreffen niet alleen medische informatie, maar ook informatie over financiën, werk en verwerking van
kanker met en/of door je naasten.
In het najaar staat opnieuw Ervaarbare Ademen op het programma.
We zijn nog steeds op zoek naar activiteiten die mannen aantrekken, maar dat is een lastige opgave. We
gaan wellicht fietstochten in de Liemers aanbieden. Ook klaverjasavonden zijn geopperd als activiteit, of
vissen. Het idee van een groep, die de moestuin gaat beheren spreekt ons ook aan; de opbrengst van de
tuin is in kookworkshops en zondagslunches te gebruiken. In maart starten we opnieuw een cursus
Digitale fotografie. Wellicht trekt dit ook mannen.
Voor wat betreft de kinderactiviteiten zal een groep betrokkenen zich bezig houden met het vinden en
aantrekken van deze specifieke doelgroep. Scholen, dienstverlenende instanties en huisartsen moeten
worden bezocht om het Braamhuis op de kaart te zetten.
Duidelijk is wel dat de doelgroep eerder kinderen zijn die familieleden hebben met kanker, dan kinderen
met kanker zelf. Hoewel deze vanzelfsprekend ook meer dan welkom zijn.
Dit jaar gaan we duidelijker werken met activiteitenperiodes van 11, 11 en 12 weken Iedere deelnemer
moet zich steeds opnieuw voor een periode aanmelden. Administratief meer werk, maar het levert wel
meer duidelijkheid op voor begeleiders, deelnemers en ook voor ons. Bovendien komt iedereen dan aan
bod. Tot nu toe was dat niet zo aan de orde, omdat het maximum aantal deelnemers niet werd
overschreden. Maar als dat wel het geval wordt, kan een nieuwe groep na een periode starten en komen
de oude deelnemers weer op de lijst voor de volgende periode (of bij veel aanloop, die daarna!).
We willen dat de deelnemers zich beter gaan aan- en afmelden. Het werken met aanmeldformulieren
werkt in principe goed. Deelnemers vergeten zich echter nog weleens af te melden en daar gaan we dit
jaar een oplossing voor bedenken.
Tenslotte breiden we de openingstijden uit met de woensdagmiddag. Het huis is voortaan op
maandagavond, dinsdag, woensdagmiddag en donderdag geopend. En maandelijks op zondag.
Sporadisch is het huis open op zaterdag.
Tijdens de vakanties is het huis alleen op dinsdag en donderdag open. Enkele vaste activiteiten zoals
schilderen en het breicafé gaan door, mede op verzoek van bezoekers en gastvrouwen.
Ook wordt gekeken of korte creatieve workshops georganiseerd kunnen worden; dit hangt echter af van
beschikbaarheid van begeleiders in de zomerperiode.
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Werkgroep Huisvesting
De werkgroep huisvesting zal zich in 2014 voornamelijk bezighouden met het reguliere onderhoud.
Daarnaast zal de akoestiek de nodige aandacht krijgen. Hierbij zullen de financiële mogelijkheden leidend
zijn. Daarnaast zal een oplossing vooral moeten passen binnen de huidige sfeer en uitstraling van het
Braamhuis. Vooralsnog is hiervoor niets in de begroting opgenomen.
Ook zal getracht worden om in 2014 tuinverlichting aan te leggen. Hiervoor zal een subsidieaanvraag
ingediend worden bij Roparun.
In 2014 zal een begin gemaakt worden om op de grond rondom Reisenakker 12 volkstuintjes te
realiseren. Dit gebeurt in overleg met de Gemeente Zevenaar. Intussen is er een werkgroep geformeerd
bestaande uit deskundigen en belanghebbenden. Onze penningmeester is lid van deze werkgroep, de
Voedselbank heeft het initiatief.
De bedoeling is om grond in bruikleen te geven aan de mensen uit de doelgroep van de voedselbank en
buurtbewoners. Minstens de helft van de opbrengst gaat naar de voedselbank en de andere helft mag
voor eigen gebruik bestemd worden. Het Braamhuis zal ook een stukje grond claimen en proberen te
gebruiken voor het uitvoeren van een activiteit. Ook hiervan zal de helft van de opbrengst naar de
Voedselbank gaan. De andere helft zal bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor kookworkshops of
onze zondag-lunches.
De bedoeling is om voor dit project een stichting in het leven te roepen waarin wij als Braamstichting een
zetel zullen bezetten.
Werkgroep Vrijwilligers
De gastvrouwen worden verder geschoold door middel van intervisiebijeenkomsten. Als de
openingstijden uitgebreid gaan worden, zal er een training starten voor een nieuwe groep gastvrouwen
en - heren. Bij deze groep zullen we specifiek gaan werven voor de dagdelen waar we mensen nodig
hebben. Nu is het soms zo dat we op sommige dagdelen veel gastvrouwen beschikbaar hebben en op
andere dagdelen veel minder.
Werkgroep Fondswerving
De werkgroep fondswerving zet zich in om de gelden voor de exploitatie 2014, begroot bedrag
€ 22.000,- te verwerven. De werkgroep is hiervoor bezig met het opzetten van acties. Bijvoorbeeld: MKB
(Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden), Lindus, werven van ambassadeurs, sponsoring lopers
Vierdaagse Nijmegen, bijdrage patiëntenverenigingen voor bijvoorbeeld bijeenkomsten of
vergaderingen.
Ten behoeve van structurele donaties zal worden geprobeerd de groep ‘vrienden van het Braamhuis’ uit
te breiden. Zowel met particulieren als bedrijven.
Geparticipeerd wordt in het overleg van de inloophuizen met het KWF over
ondersteuningsmogelijkheden.
Het doel is om een enthousiaste vrijwilliger te werven om het ‘promotieteam’ op te gaan zetten.
Evenement:
Dit jaar zal in juni of september een (jaarlijks terugkerend) evenement georganiseerd worden met als
doel om van de opbrengst een substantieel deel van de begroting af te dekken.
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Werkgroep Communicatie en PR
In 2014 zal vanuit de werkgroep communicatie het huidige pakket in stand worden gehouden. De
werkgroep zal vooral ondersteunend zijn aan de andere werkgroepen in uitvoering van hun activiteiten.
Over afstemming en de planning van activiteiten zijn concrete afspraken gemaakt.
 Deelname aan de rozen actie vanuit het IPSO in het kader van de wereldkankerdag
 Artikelen, interviews in diverse media
 Voor en najaars activiteiten kalender breed uitgezet via site, social media en kranten
 Posters met de agenda voor in de regio. Twee maal per jaar verwijzing naar aanbod en nieuwe
initiatieven ophangen bij geselecteerd aantal verwijzers i.s.m. aanbod.
 Aanvullingen van drukwerk (flyers, visitekaartjes e.d.)
 Hulp bij het fondsenwerving, waar onder ondersteuning T&P Charity activiteiten en Braamhuis
evenement.
 Gestart met opzet van een promotie/documentaire film over het Braamhuis
 Vier maal per jaar verzending van digitale nieuwsbrief
 Ondersteunen acties gericht op bekendheid en PR.
In 2013 zin de eerste contacten gelegd over de donatie en invulling van een Braamhuis
documentaire/film. In 2014 zullen met de productiemaatschappij verdere, concrete afspraken worden
gemaakt over inhoud, sponsormogelijkheden en verwachtingen.
Mochten we een Braamhuis magazine gaan maken, dan zullen we dat als apart project gaan opzetten en
zullen we moeten zorgen dat er een bijbehorende project begroting en financiering komt.
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Bijlage: Jaarrapport 2013 van de Jan Braam Stichting te Zevenaar

In de bijlage vindt u het jaarrapport over 2013 opgesteld door de heer J.G.H. Kelderman RA, Stolwijk
Kelderman, accountants en fiscalisten. Deze bijlage zullen wij zo spoedig mogelijk na het opstellen en
goedkeuren

Pagina 24

