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1. Over de Hof van Kairos 

…..En ik durf heel stellig te beweren dat die paar dagen de beste keuze in jaren is geweest. Wat 
daar gebeurde heeft een enorme helende werking op mij gehad. De warmte en liefde die in alles 
op de hof naar voren komt, zorgt ervoor dat je even echt stil kunt worden. Dat je even uit de 
hectiek van het leven van alle dag kunt stappen en tot jezelf kunt komen. Het landschap, het 
huis, de kamers, het eten, de mensen, de meditaties, alles nodigt je uit om weer te genieten. Je 
voelt je welkom. Je mag zijn wie je bent. Je wordt gehoord en gezien en hierdoor kun je ook 
weer kijken en luisteren naar jezelf, en mededogen voelen met jezelf. Je bent wie je bent en dat 
is goed. Zo’n ervaring geeft je de moed om door te gaan, maar nu met meer liefde en begrip 
voor jezelf…  

 

Visie/missie 

De Hof van Kairos is een plek waar je enkele dagen kunt verblijven om tot jezelf te komen. 
Kairos verwijst naar de tijd voorbij de gewone kloktijd. De ruimte die je ervaart als je stil wordt, 
inkeert en ontspant. Kairos betekent ook het juiste moment. Het moment waarop je besluit om stil te 
staan bij hoe het met je is en wat je verlangt. Jezelf herinnert in wie je ten diepste bent. 
 
De Hof van Kairos is er voor iedereen die daar naar verlangt en in het bijzonder voor mensen met en 
na de diagnose kanker. 
Je wordt uitgenodigd om met behulp van de omringende natuur, de stilte, de schoonheid van de 
plek, het aanbod en liefdevolle aandacht jezelf weer te hervinden. 
 
Naast het aanbod voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten, wil de Hof van Kairos een bijdrage 
leveren aan de training van zorgverleners die werken met mensen met kanker. Gericht op de zelfzorg 
van zorgverleners, de betekenis van spirituele en existentiële zorg en de kwaliteit van de relatie 
tussen zorgverlener en zorgvrager.  
 

Doelstellingen 
De Stichting Hof van Kairos zich vijf doelen: 

• Mensen met en na de diagnose kanker kunnen in de Hof aan meerdaagse retraites 
deelnemen. De focus van het aanbod ligt op de bijdrage aan de bevordering van gezondheid, 
welzijn, levenskracht en levenszin. 

• Mensen met de diagnose kanker, kunnen individueel of met een partner/naaste enkele 
dagen in de Hof van Kairos verblijven voor een individuele retraite om uit het ‘gewone dag’-
bestaan te stappen en tot rust en reflectie te komen. Tijdens deze retraite kan men gebruik 
maken van individuele begeleiding op maat. 

• Hulpverleners die werken binnen het gebied van de (psychosociale oncologische) zorg en 
welzijn, kunnen in of via de Hof hun expertise vergroten door scholing op het gebied van de 
existentiële spirituele zorg en zelfzorg. 

• De Hof verzorgt meerdaagse retraites voor mensen die om verschillende redenen verlangen 
naar bezinning en verstilling. 

• De Hof geeft ruimte aan activiteiten en workshops die in brede zin aandacht geven aan het 
bevorderen van heling, levenskracht en levenszin (zingeving). 
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2. Bestuur en dagelijkse leiding 

Het bestuur van de Stichting Hof van Kairos functioneert als een ‘bestuur op afstand’. Dit betekent 
dat het bestuur het beleid bepaalt door het vaststellen van de beleidsplannen en de begroting. De 
verantwoordelijkheid voor de realisering daarvan delegeert zij aan de dagelijkse leiding van de 
stichting. 
 
Samenstelling van het bestuur 
Mevr. H. (Hetty) Stok, voorzitter 
Dhr. T.C. (Theo) Hoogwout, penningmeester 
Mevr. T. (Tienke) de Jong, secretaris  
 
Dagelijkse leiding 
Mevr. H.E. (Ria) Hengeveld 
Dhr. R.H.M. (Rob)Veldhuizen 
 

3. Terugblik activiteiten aanbod Hof van Kairos 2021 

Ook het jaar 2021 is door corona/Covid weer een bewogen jaar geweest voor velen en ook voor de 
Hof van Kairos. Vanwege de maatregelen zijn wij over het jaar ruim drie maanden dicht geweest. 
Gelukkig konden wij de rest van het jaar met goedkeuring van het RIVM en de gemeente Winterswijk 
gasten ontvangen conform de richtlijnen die gesteld waren in het licht van corona/Covid.  
Hierdoor hebben er verschillende retraites plaats gevonden voor zowel mensen met de diagnose 
kanker als voor mensen die om een andere reden verlangen naar rust, stilte en bezinning. 
Wij ervaarden dat er juist in deze tijd een grote behoefte was aan de verschillende retraites. 
Daarnaast was er een training voor mensen werkzaam binnen de psycho-oncologische zorg en werd 
de Hof verhuurd aan activiteiten die aansluiten bij de visie/missie van de Hof.  
 

Retraites voor mensen met de diagnose kanker 
In 2021 zijn er als gevolg van corona slechts 8 retraites geweest voor mensen die geraakt zijn door 
kanker. 
In totaal hebben 70 mensen deel genomen aan deze retraites: 

• 5 retraites “Herbronnen” met in totaal 41 deelnemers. 

• 1 yoga retraites van “Moed en Mededogen” met in totaal 9 deelnemers. 

• 2 retraites voor jongvolwassenen met kanker/ AYA’s met in totaal 20 deelnemers. 

De reacties van de deelnemers zijn blijvend positief. 
 

‘…De retraite is voor mij heel waardevol geweest. Het zou eigenlijk een standaard optie in 
het behandelprogramma moeten zijn vind ik. Een ongelofelijke bron van rust en kracht om 
het ziekteproces verder aan te kunnen…’(deelnemer retraite jongvolwassene/AYA) 
‘…De retraite heeft veel voor me betekend. Ik denk dat ik nu kan zeggen dat ik nu meer leef 
met kanker (ziekte) als metgezel. Ik denk dat ik hiervoor meer de kanker naast me plaatste. 
Ik heb het verdriet dat er toch is ervaren en de keuze gemaakt mij open te stellen. Wat 
betreft het programma heb ik alleen maar lof. Een mooie opbouw en tijd en ruimte voor 
alles wat zich aandient...’  (deelnemer retraite Herbronnen) 
‘…Het heeft me in contact gebracht met lotgenoten, waarbij ik me niet alleen begrepen 
maar ook snel geaccepteerd voelde. Het heeft me rust gebracht en inzichten over mijn eigen 
ziekte, door te luisteren naar de verhalen van anderen en door de ruimte te hebben om over 
mijn eigen ervaring met mijn ziekte te praten. Het heeft me veel steun geboden, en veel 
zorgen weggenomen... ‘(deelnemer retraite jongvolwassene/AYA) 
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Retraites voor iedereen die verlangt naar rust en bezinning 
In 2021 hebben 7 retraites plaats gevonden voor mensen die verlangen naar rust en bezinning. In 
totaal hebben hieraan 67 mensen deel genomen. Aan deze retraites doen ook mensen mee met en 
na de diagnose kanker, die ervoor kiezen niet aan een retraite deel te willen nemen met alleen 
tochtgenoten.  
De retraites werden positief geëvalueerd. 
 

‘…De dagen hebben mij echt stilte gebracht en hierbij heb ik de KRACHT VAN STILTE 
mogen ervaren. Ik heb extra het besef gekregen dat stiltemomenten, groot en klein, van 
belang zijn voor mijn geest en hierdoor voor mijn gezondheid!  
De rust heeft mij tevens inkeer in mezelf gebracht. Hierdoor ben ik ook dichterbij de essentie 
van mijn leven gekomen…’    

 
Individuele retraites in het retraitehuisje 
Het huisje is 19 keer gehuurd voor een individuele retraite.  
Door trainers is het huisje 14 keer gehuurd geweest.  
Daarnaast wordt het huisje gebruikt tijdens alle retraites. Soms door iemand die onvoldoende mobiel 
is om op de eerste verdieping van het hoofdgebouw te slapen. Daarnaast overnachten begeleiders 
van de retraites in het huisje en hebben daar hun individuele ontmoetingen met deelnemers. 

 
Training Existentiële Zorg binnen de Oncologie 

Deze training heeft dit jaar 1 x plaatsgevonden met 11 deelnemers. Deelnemers ervaren de training 
als zeer inspirerend, leerzaam en ondersteunend naar het werken toe binnen de oncologie. 

 
‘…De training heeft mij meer inzicht gegeven hoe belangrijk zelfzorg is in het werken met 
oncologie patiënten, heeft me geleerd dat regelmatig met andere hulpverleners op een 
gestructureerde manier over existentiële aspecten van het werk en van jouw mens zijn 
praten heel belangrijk is. Het maakt dat ik me minder alleen met deze vragen voel. Verder 
heb ik meer inzicht in mijn eigen aannames en verwachtingen m.b.t. tot de dood, het 
sterven en hulpverlening aan patiënten gekregen…’ 
 

Verhuur Hof van Kairos 

In de weekenden en periodes in de zomer wordt de Hof van Kairos verhuurd aan derden voor hun 
eigen aanbod rond rust, bezinning en inspiratie. Deze inkomstenbron creëert een gezonde basis van 
bestaan waardoor de vaste lasten gefinancierd kunnen worden en  het specifieke aanbod voor 
mensen met de diagnose kanker mede wordt gefinancierd. In 2021 is de Hof toch nog 35 keer 
verhuurd. Mensen zijn zeer tevreden met de plek en de mogelijkheden die deze geeft.  
 

…De Hof is een prachtige plek. Alles zo zorgvuldig ingericht, met aandacht voor detail.   
Er heerst liefde en een soort reinheid.. Voldoende mogelijkheden om her en der je plekjes 
steeds opnieuw te vinden, wat fijn! Ruimte, overal waar je kijkt. Binnen en buiten.  
Het eten was heerlijk en gezond.  
…Mooie accommodatie. Volgens mij kan dit in Nederland bijna niet beter!' 
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4.   Onderhoud Hof en de tuin 
 
Gelukkig was er in 2021 sprake van een “Hollandse” zomer met voldoende regen voor de tuin en de 
vijver. Verder is er in het jaar 2021 het gebruikelijke onderhoud geweest van de tuin en het huis, 
waar zowel betaalde als vrijwillige krachten aan hebben bijgedragen. 
 

Vrijwilligers 

De inzet van vrijwilligers is grote hulp voor het onderhoud van de Hof en het erf. Wekelijks zijn er 
twee vrijwilligers.  

 

5.   Sponsoring 
 
De retraites voor de mensen met de diagnose kanker zijn in 2021 financieel ondersteund door 
stichting Roparun. Voor 2022 is nog een deel van dit geld beschikbaar. In 2022 gaan wij een nieuwe 
sponsorvraag uitzetten ten dienste van het aanbod. 
 

6. De Hof van Kairos gaat over in andere handen 
 
Sinds enige tijd waren Rob veldhuizen en Ria Hengeveld op zoek naar mensen die de Hof over zouden 
willen nemen. Rob en Ria zijn de initiatiefnemers van deze plek en hebben deze, met hulp van velen. 
Opgebouwd tot wat er nu staat. Zo ook het aanbod rond de existentiële zorg bij kanker. 
In dit jaar is helder geworden dat Danique Franck en Bouke Broeren de nieuwe eigenaars van de Hof 
van Kairos worden. Bevlogen mensen met een groot hart. Wij zijn dankbaar en blij in hen waardige 
opvolgers te hebben gevonden, die ook het specifieke aanbod bij kanker willen borgen. De 
overdracht zal plaats vinden in de loop van maart 2022. De stichting blijft bestaan en zal nu specifiek 
gericht zijn op de existentiële zorg bij kanker.  
 

7. Tot slot 
 
Wij zijn blij en dankbaar dat de Hof van Kairos een prachtige plek is geworden voor wat de stichting 
wil betekenen. Een pleisterplaats voor de ziel. Een plek waar mensen zichzelf mogen hervinden.  
In het bijzonder mensen die de diagnose kanker leven en hun naasten.  
 
Graag willen we eindigen met de feedback van twee  jong volwassenen met kanker die deel hebben 
genomen aan de retraites voor deze doelgroep. 
 
“Zelden heb ik me sinds dit kanker proces, zo ontzettend fijn gevoeld. Alles mocht ik ervaren: pijn, 

verdriet, boosheid, blijheid en kwetsbaarheid. Ik kreeg letterlijk de ruimte om naar mezelf te kijken 

maar ook om te ontdekken dat ik niet alleen ben. Het voelde zo fijn. Dit ga ik nooit vergeten en is van 

ontzettend grote waarde in het verwerkingsproces.”  

 
"De Hof van Kairos is voor mij als een bijzonder, klein, verborgen treinstationnetje. Een stationnetje 

waar je de kans krijgt om even van de sneltrein van het leven af te stappen,  en eens even écht de tijd te 

nemen om adem te halen, te voelen en STIL te staan." 

 
Winterswijk, 10 februari 2022 


