
Uitnodiging netwerkbijeenkomst
VEERKRACHT

Samen met ons kun je het weer alleen



De diagnose kanker zet de wereld op zijn kop. Vragen, zorgen en angsten over allerlei facetten 

dreigen de regie over iemands leven totaal over te nemen. Leven met kanker vraagt dan ook 

veel  veerkracht. Een grote opgave. Uit ervaring weten wij dat veerkracht niet alleen bepaald 

wordt door individuele factoren, maar ook door sociale- en omgevingsfactoren. We zijn ervan 

overtuigd dat het Toon Hermans Huis Parkstad een laagdrempelige ontmoetingsplek is waar 

mensen de gevolgen van kanker niet alleen hoeven te dragen. Hulp in de meest brede zin en 

positieve aandacht bij emoties staan bij ons centraal en helpen mensen sterker te worden.

We zeggen niet voor niets: Samen met ons kun je het weer alleen!

DATUM  Donderdag 7 november 2019

LOCATIE  Theater Sevagram, Henri Dunantstraat 3, 6419 PB Heerlen

TIJD   19:00 – 22:00 uur

KOSTEN  Deelnamekosten bedragen € 95,- p.p. (incl. BTW)*

AANMELDEN U dient zich aan te melden. Stuur vóór 31 oktober een e-mail naar 

   administratie@toonhermanshuisparkstad.nl. Na bevestiging door ons, 

   is uw deelname definitief.

* De opbrengst van de netwerkbijeenkomst komt na aftrek van kosten volledig ten goede van het Toon Hermans Huis Parkstad.
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PROGRAMMA

Dagvoorzitter is ambassadeur Jack Vinders (zanger en cabaretier).

19:00 – 19:30 uur  Ontvangst incl. koffie/thee en petit four

19:30 – 19:40 uur Welkomstwoord door Armand Winthagen
   (directeur Toon Hermans Huis Parkstad)

19:40 – 20:10 uur Sam Schröder (rolstoeltennisser)
   “Ik laat me door niets beperken”

20:10 – 21:15 uur Joseph Oubelkas (auteur en spreker)
                 “Dankzij veerkracht van lijden naar leiden”

21.15 – 22.00 uur     Nazit met hapje en drankje



GASTSPREKERS
Sam Schröder
Sam wordt in 1999 geboren met het Spilt Hand Split Foot Syndroom. Vanaf acht jaar wordt 
lopen steeds moeilijker en wordt de rolstoel steeds noodzakelijker. Sam wil desondanks 
dolgraag sporten en kiest uiteindelijk voor rolstoeltennis. Zijn carrière als internationaal rol-
stoeltenniser gaat gepaard met de nodige uitdagingen. Maar ook met de nodige successen 
met wellicht in 2020 goud op de Paralympics in Tokyo.

Joseph Oubelkas
Dat veerkracht niet alleen gevraagd wordt bij een lichamelijke beperking of ziekte bewijst 
het verhaal van een jonge succesvolle ondernemer van Nederlands-Marokkaanse afkomst. 
Op zakenreis in Marokko wordt Joseph ten onrechte veroordeeld voor betrokkenheid bij 
drugshandel en belandt hij jarenlang in verschillende Marokkaanse gevangenissen. Hoe is 
hij al die tijd omgegaan met allerlei ontberingen en uitdagingen? Het is niet alleen de aan-
leiding voor het aangrijpende boek ‘400 brieven van mijn moeder’, maar ook voor een ont-
roerend en inspirerend verhaal over het omgaan met de ergste ontberingen en uitdagingen.

Met medewerking van:


