
Begin dit jaar maakte een 
enthousiast gezelschap zijn 
opwachting in de huiskamer 

van de Toon Hermans Salon. 

Onder leiding van bestuurssecretaris Jacob 
Boskma en coördinator Tonja Koudijs wer-
den met specialisten uit allerlei richtingen de 
mogelijkheden verkend voor de ontwikke-
ling van het evenement ‘Gestrikt voor Toon’, 
dat halverwege juni in het Schaffelaarsebos 
plaats moest gaan vinden. Een hardloopwed-
strijd met twee afstanden, vooral bedoeld 
om geld in te zamelen voor het werk van 
het inloophuis voor mensen met kanker en 
hun naasten. Net toen de plannen concrete 
vormen aan begonnen te nemen, moesten ze 
als gevolg van corona weer de la in.

,,De afgelopen jaren hebben we onder meer 
financiële ondersteuning gekregen van de 
organisatie van Dorpsgolf Barneveld. Dit 
jaar zouden we waarschijnlijk voor de laatste 
keer een bijdrage ontvangen’’, vertelt Ridder. 
,,Daarom zijn we aan de slag gegaan met de 
organisatie van een eigen evenement. Met 
de opbrengst daarvan wilden we een deel 
van onze plannen voor de toekomst reali-
seren. Aangezien beide initiatieven door de 
coronacrisis niet door kunnen gaan, lopen 
we in totaal zo’n 15.000-20.000 euro mis. Dat 
kunnen we wel opvangen, maar het heeft 
wel gevolgen voor onze toekomstplannen.’’

GOEDE BUFFER ,,We hebben een goede 

buffer’’, bevestigt penningmeester Jan van 
den Brink. ,,We komen voorlopig niet in de 
problemen, maar door het misgelopen geld 
kunnen we op dit moment ook niet al te ver 
vooruit kijken, zeker waar het gaat om het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten. De 
grootste kostenpost blijft onze huisvesting. 
Als we plannen hebben voor een nieuwe 
tuin, een frisse website of een andere com-
puter, dan is het meestal geen probleem om 
bedrijven te vinden die ons willen sponso-
ren. Maar huisvesting lijkt niet ‘sexy’ genoeg. 
Het zou mooi zijn als we iemand kunnen 
vinden die een deel van die kosten voor zijn 
of haar rekening wil nemen. Tot op heden is 
dat niet gelukt.́ ´
Klagen doet het bestuur niet. In tegenstel-
ling tot sommige andere inloophuizen in 
het land, die door de coronacrisis in acute 
nood zijn geraakt, is er in Barneveld sprake 
van een gezonde financiële situatie. ,,We zijn 
altijd spaarzaam geweest, hebben goed gelet 
op de centen. Dat betaalt zich nu uit.’’
Eén van de middelen om geld in te zamelen 
is de vernieuwde website (www.toonher-
manssalonbarneveld.nl), die binnenkort 
wordt gepresenteerd. ,,Er komen voor 
sitebezoekers onder meer mogelijkheden om 
zogenoemde bouwstenen aan te schaffen, 
waarmee ons werk ondersteund wordt. Op 
die manier proberen we geld in te zamelen, 
waarmee we de vaste kosten deels kunnen 
dekken.’’

OP ADEM KOMEN Maar waarom zouden 

mensen uit al die goede doelen die Barneveld 
rijk is, moeten kiezen voor de Toon Hermans 
Salon? Tonja Koudijs weet het antwoord. 
,,Bijna iedereen krijgt in zijn leven met kan-
ker te maken. We kennen allemaal minimaal 
één persoon die is getroffen door deze ziekte. 
Voor deze mensen is het heerlijk om een plek 
te hebben waar ze op adem kunnen komen, 
waar ze met lotgenoten kunnen praten, waar 
ze even afleiding kunnen vinden en waar ze 
– indien gewenst – keer op keer hun verhaal 
kunnen doen. 
Daar is in een gezinssituatie niet altijd de 
ruimte voor. De omgeving wil vaak ook 
oplossingen aandragen, wij bieden een 
luisterend oor. Vooral de herkenning is heel 
prettig, zo horen wij terug van onze gasten. 
Begrip en acceptatie zijn vanzelfsprekend 
in de Toon Hermans Salon. Als je hier zegt 
dat je moe bent, weet iedereen meteen waar 
je het over hebt. En ook als je genezen bent 
verklaard en de toekomst er weer hoopvol 
uitziet, blijven er vragen: hoe ga ik mijn 
leven vorm geven, wat doe ik met de angst 
dat de ziekte terugkeert? Deze zaken kun je 
bespreken, maar we willen er ook zijn als 
vraagbaak, bieden waar mogelijk ondersteu-
ning of verwijzen door naar de juiste instan-
ties. En als je geen zin hebt om te praten, dan 
drink je even een kop koffie of thee of doe je 
mee aan een van onze workshops. Alles mag, 
niets moet.’’

GOEDE BALANS Het bestuur staat sinds enige 
tijd onder leiding van Boudewijn Ridder. 
,,Fons Vermeulen, mijn voorganger, bena-
derde mij met de vraag of ik bereid was het 
stokje over te nemen. Nou, daar hoefde ik 
niet lang over na te denken. Ik draag het 
werk een warm hart toe. Mijn aanvankelijke 
enthousiasme is alleen maar bevestigd. Het 
valt me elke keer weer op hoeveel mooie 
mensen je hier tegenkomt en hoe belangrijk 
het is om een plek te hebben waar je je ver-
haal kunt doen; desnoods zonder woorden.’’
De Toon Hermans Salon telt zo’n twintig 
vrijwilligers. ,,Dat zijn vooral vrouwen’’, ver-
telt coördinator Tonja Koudijs. ,,We zoeken 
zeker naar gastheren, maar het blijkt nog 
niet zo eenvoudig om die te vinden. Maar het 
blijft een doel om meer diversiteit te krijgen: 
niet alleen qua man-vrouw-verdeling, maar 
ook qua leeftijd. We zijn op zoek naar een 
goede balans.’’
Meer gastvrouwen en -heren, meer vrouwen 
in het bestuur en op termijn een nieuwe 
coördinator: de speurtocht naar nieuwe vrij-
willigers is in volle gang. ,,We zoeken vooral 
naar mensen met een sociaal hart, die zich 
dienstbaar willen opstellen.’’

KWETSBAAR De afgelopen tijd was het huis 
aan de Krommestraat dicht, maar op de 
achtergrond gebeurde er vanalles. ,,Toen 
de coronacrisis uitbrak, hebben we onder 
onze gasten een behoefteonderzoek gedaan 
en aan de hand daarvan een belschema 
gemaakt. We hebben veel telefonisch contact 
gehad. Belangrijk, omdat we te maken heb-
ben met een kwetsbare groep mensen, die 
door de coronacrisis veelal aan huis gekluis-
terd was. Je snapt wel dat zij af en toe flink 
de behoefte hadden om even met een van 
onze gastvrouwen te praten. Nu we sinds een 
tijdje weer open zijn, proef je de opluchting 
bij onze gasten. Mensen vonden het echt 
ontzettend fijn om elkaar weer te zien.’’

De Toon Hermans Salon is weer open. En 
dat bevalt goed. Maar wat betreft de drie 
enthousiaste ambassadeurs blijft het daar 
niet bij. ,,We willen ons pakket uitbreiden. Zo 
bestaat de wens om ‘s avonds open te gaan, 
zodat we bijvoorbeeld meer in de lezingens-
feer kunnen doen. Maar ja, dan heb je ook 
meer vrijwilligers nodig.’’
Een andere wens is een intensievere samen-
werking met de ziekenhuizen in de regio. 
,,We zouden kankerpatiënten graag al bena-
deren als ze nog in het ziekenhuis liggen. Het 
zou mooi zijn als ze bij hun ontslaggesprek 
de vraag krijgen of ze het prettig vinden als 
een gastvrouw van de Toon Hermans Salon 
een keer langskomt voor een vrijblijvend ge-
sprek. Daarmee kunnen we echt de drempel 
van ons inloophuis verlagen.’’

‘Hier kun je je verhaal 
doen, desnoods 
zonder woorden’

 p Jan van den Brink, Tonja Koudijs en Boudewijn Ridder bij de Toon Hermans Salon. 

De plannen lagen al 
klaar. Halverwege juni 
zouden de inwoners van 
de gemeente Barneveld 
kennismaken met een 
gloednieuw (sportief) 
evenement in het 
Schaffelaarsebos: goed 
voor de 
naamsbekendheid van 
de Toon Hermans Salon, 
maar vooral ook bedoeld 
om inkomsten te 
genereren. De 
coronacrisis gooide 
echter roet in het eten. 
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