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'In juli was het drie jaar geleden dat het Leontienhuis door Koningin Maxima is geopend. Ik ben trots op wat we de afgelopen jaren
met jullie hulp hebben bereikt. Het Leontienhuis kan niet zonder jullie ondersteuning. Ik hoop jullie bij de BBQ op 21 september te
ontmoeten, tot dan!

Het Leontienhuis bestaat drie jaar!
Alweer drie jaar geleden opende koningin Máxima het Leontienhuis. Er is sindsdien veel gebeurd. Mensen
met een eetstoornis en hun naasten weten het Leontienhuis te vinden. De bezoekers zijn heel divers. In
leeftijd variëren ze van 10 tot 65 jaar. Ook blijkt het Leontienhuis een bovenregionale functie te hebben.
Wekelijks zijn er bezoekers uit bijvoorbeeld Noord-Holland, Gelderland en zelfs uit Limburg.
De basis van het Leontienhuis is ons inloopprogramma. Zonder afspraak kun je dagelijks bij ons terecht voor
een kop thee, een babbel met de gastvrouw in de keuken, het creatief atelier, een yogales en de gezamenlijke
lunch. In het Leontienhuis willen we laagdrempelig zijn en onze bezoekers een veilige plek bieden waar ze
even tot rust kunnen komen of hun hart luchten bij een van de ervaringsdeskundigen. Ook het samenzijn met
“gelijkgestemden” wordt erg gewaardeerd door onze bezoekers. Van ons inloopprogramma wordt dan ook
goed gebruikt gemaakt. Wekelijks verwelkomen we circa 60 bezoekers. Lees verder op onze website over
drie jaar ontwikkelingen in het Leontienhuis.
Klik hier voor het artikel op onze website.

AGENDA
21 september
BBQ in het Leontienhuis voor vrijwilligers, bezoekers en sponsoren
4 oktober
Lezing Michael Zijlaard “onderscheid leidt tot overwinning"
1 november
Wijnproeverij in het Leontienhuis (uitnodiging volgt)
januari 2019
Wielerzesdaagse in Ahoy
12 april 2019
Fietsclinic

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de
afzender te melden. Het Leontienhuis staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over Het Leontienhuis raadpleegt u www.leontienhuis.nl
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