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NIEUWSBRIEF
Bezoek aan de Staatssecretaris
Sandra gestart per 1 juli als Relatiemanager
Animatiefilm voor de fondsenwerving
Agenda.
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Op bezoek bij de staatssecretaris
Wachtlijsten in de zorg zijn een groot probleem, ook voor mensen met een eetstoornis. De manager van het
Leontienhuis, Fieke Thijs, heeft met twee vrijwilligers Rob en Pauline Dröge namens InterEsse een bezoek
gebracht aan Paul Blokhuis, Staatssecretaris Volksgezondheid Welzijn en Sport om over de gevolgen van de
wachtlijsten te praten. InterEsse is een bundeling van de krachten van de verenigingen en stichtingen die zich
laagdrempelig inzetten voor steun aan lotgenoten en naasten rondom eetstoornissen.
Fieke:‘We kijken terug op een constructief gesprek. We hebben duidelijk kunnen maken dat onderzoek
aantoont dat hoe eerder een eetstoornis wordt behandeld, hoe beter het resultaat. En dat wachtlijsten
‘contraproductief’werken, het probleem van de eetstoornis wordt ernstiger en hardnekkiger tijdens de
wachttijd’.
Inmiddels heeft het ministerie van VWS laten weten in september een werkbezoek bij het Leontienhuis af te
leggen om te praten over mogelijke inzet van ervaringsdeskundigen zolang de wachtlijst problematiek nog niet
is opgelost. Wordt vervolgd.....

Mijn naam is Sandra Verhoef en ik ben per 1 juli gestart als relatiemanager bij het Leontienhuis. Dit is een
nieuwe functie en in deze rol zal ik onder andere samen met Guido, actief betrokken zijn rondom de Club
van 100, het versterken van het zakelijk netwerk en uiteraard fondsenwerving in de breedste zin van het
woord voor het Leontienhuis.
Recent ben ik via een vriendin in aanraking gekomen met het Leontienhuis. De ontmoeting met Leontien en
haar verhaal hebben veel indruk op mij gemaakt en ik ben direct als gastvrouw vrijwilligerswerk gaan doen.
Net als de leden van de Club van 100 ben ik deze stichting een warm hart gaan toedragen en ga er dan ook
helemaal voor om met elkaar een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het Leontienhuis.
Nog even kort over mijzelf, ik ben getrouwd en wij hebben een samengesteld gezin met vier pubers. Naast
deze gezellige drukte maak ik graag tijd vrij voor tennis, hardlopen, golf, tuinieren en reizen.
Ik kijk er naar uit om binnenkort persoonlijk kennis te maken!

Onepapertv heeft voor het Leontienhuis een korte animatie gemaakt. Het filmpje zal via de sociale
mediakanalen ingezet gaan worden voor fondsenwerving
KLIK HIER VOOR VOOR DE ANIMATIE

AGENDA
12 september
BBQ in het Leontienhuis
Leontien en Michael jullie graag uit voor een gezellige avond. Leontien neemt je deze avond mee in haar
verhaal over de eetstoornis en de oprichting van het Leontienhuis.
Aanmelden kan per mail: guido@leontienhuis.nl of sandra@leontienhuis.nl.
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