
Even voorstellen!                                                                                          
Mijn naam is Jos van Minderhout- van Ool, ik 
ben al jaren vrijwilligster binnen het 
Ontmoetingscentrum van het 
Oncologiecentrum. Ik zie mezelf op de eerste 
plaats als gastvrouw, die de mensen wegwijs 
maakt, met name mensen die er voor de 
eerste keer zijn, en op hun gemak stelt. Het 
Ontmoetingscentrum is een  geweldige 
faciliteit. Het is ontworpen om patiënten en 
naasten, die heel vaak gespannen zijn,  soms 
heel  verdrietig en soms heel opgelucht in 
relatieve rust te laten wachten op hun consult of op hun behandeling.  Daarnaast kunnen ze 
hier even bij komen van een gesprek met hun behandelend arts, verpleegkundige, 
psycholoog of maatschappelijk werker .                                                                                            
Wij, mijn tien (!) collega vrijwillig(st)ers en ik, hebben de mogelijkheid om patiënten en hun 
naasten te voorzien van heel veel informatie, die in het centrum aanwezig is. Als dat nodig is 
bieden we een rustige plek met koffie, thee, soep en dergelijke. Voor sommigen zijn we een 
luisterend oor; opluchting en onzekerheid, verdriet en geluk, boosheid en ongeduld, veel 
verschillende gemoedstoestanden worden met ons gedeeld. 

In 1978 ben ik uit Limburg vetrokken en in 2008 hier weer teruggekeerd. Maastricht is voor 
mij en mijn man onze laatste, heerlijke bestemming na veel omzwervingen door het land. 
We hebben in Sittard, Zoetermeer, Kampen, Lisse en Noordwijk gewoond en naast het 
verzorgen van ons gezin van vier met twee zonen,  heb ik in Kampen meer dan tien jaar 
ergonomisch werk gedaan in de fysiotherapie van een verpleegkliniek.  In Haarlem en in 
Oegstgeest heb ik vervolgens zo’n tien jaar gewerkt met autistische kinderen. Ik heb overal 
met heel veel plezier gewerkt, mede dankzij geweldige collega’s met wie ik tot op vandaag 
veel contact heb gehouden. 

Binnen het Oncologiecentrum heb ik opnieuw fantastische collega’s getroffen. Iedereen, die 
hier werkt heeft, denk ik, het gevoel op een bijzondere plek te werken, met en voor 
bijzondere mensen. Dit motiveert mij om mij op bijzondere wijze in te zetten. Ik hoop dat u 
onze inzet ook zo ervaart.   


