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Inloophuis Wording - wie doet mee?

InloophuisWording, zaterdagmorgen 2 juni. Koffie,een enkele vraag en het
gesprek met de vrijwilligersAdrienne Zeilstra en Jan Duitman en twee trou-
we bezoekers van Wording is volop aan de gang.

door Jeltien Kraaijeveld- Wouters

Heel blij zijn de bezoekers met het
Inloophuis. Wording is een echte ont-
moetingsplaats. "Ik weet dat ik welkom
ben. De koffie is gratis. De vrijwilligers
luisteren naar me".

eveneens in de problemen zitten.
Sommigen zijn dakloos, hebben geen
thuis meer, om welke reden dan ook.

Bij ieder zit daar een ander verhaal ach-
ter. Anderen hebben andersoortige zor-
gen. Iemand heeft wel een flatje maar
krijgt nooit bezoek. Eet?-ander is"Ik praat ook IT1etandere bezoekers, die

patiënt of oud en niemand die met
hem of haar praat - wat een eenzaam-
heid. Ook zij vinden hier echt con-"
tact.

"De Wording vrijwilligers zijn van grote
waarde. Warme mensen zijn het, met
liefde! Ze praten met me, zien me zit-
ten, zetten me soms op een spoor. Wat
moet je als de problemen te groot wor-
den, als een oplossing niet in zicht is?
Wat als je familie je verstoot? Als nie-

§:' mand nog vraagt hoe het met jou gaat?"0

$:
~ "Wording is een stabiele plek. Hier
~ kom ik tot rust, het is gezelligen er
~ wordt veel gelachen. Het is er warm,
W ook als het buiten koud is. Er is een
~ sprekershoek waar je met elkaar kunt

(JO praten, een rusthoek om te lezen en
soms even te slapen. In de eethoek kun
je koffie, soep en broodjes krijgen.
Iedere donderdagavond is er een gratis
warme maaltijd".

"Natuurlijk zijn er de nodige regels.
Geen alcohol en drugs. Wie aangescho-
ten is mag niet naar binnen. Roken
moet buiten. Als bezoeker help je mee
de eettafel afruimen".

Eigenlijk is Wording een wonder.
Opgericht in 1997 door mensen uit
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'Het kan iedereen overkomen'
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diverse Hilversumse kerken, staat het

Inloophuis in al z'n bescheidenheid aan
het begin van de Vaartweg. Het
embleem van Wording, de opkomende
zon als belofte van warmte en nieuw

begin, prijkt op het raam.

Zo'n zeventig medewerkers 'runnen' dit
Inloophuis, waaronder vijftig gastvrou-
wen en -heren. Samen zijn zij oog, oor
en houvast voor alle bezoekers, voor
wie het leven soms haast te moeilijk is
en die snakken naar medemenselijkheid
en perspectief.

Waar halen deze vrijwilligershun inspi-
ratie en kracht vandaan? Adrienne

Zeilstra wijst op Matteüs 25, het doen

van barmhartigheid. Niet alleen praten
over geloof, maar het praktisch 'handen
en voeten' geven. Zij vindt veel voldoe-
ning en plezier in het werk. "Daar laad

, ik zelf ook van op". Alle medewerkers
zijn betrokken christenen. Bij de
warme maaltijd wordt gebeden en uit
de Bijbel gelezen. De gesprekken die
bezoekers willen voeren over hun

levenssituatie en problemen zijn open.
Geloof kan daarin een rol spelen. De
beide bezoekers verzekeren ons dat de

vrijwilligers nooit hun eigen geloof aan
hen opdringen.

Heeft Wording geen enkel probleem?
Zeker wel. De bezoekers kennen de

openingstijden. 's Middags van twee tot
vijf, 's avonds van zeven tot tien; zater-
dag geen avondopening en zondagmid-

dag alleen van twaalf tot twee. Ze vin-
den het heel erg dat tegenwgordig te
vaak dat nare bordje voor het raam
hangt: de gehele dag gesloten, (of bijv.
vanavond, of zondag).

Hoe ~at komt? Vijftig gasthe-
ren/gastvrouwen blijkt oqvoldoende op
het totaal aantal bezoekers (jaar 2011:
middagbezoekers 5.227, avondbezoe-
kers 2.534). Er zijn altijd twee vrijwilli-
gers aanwezig. Soms vergt een bezoeker
extra veel aandacht of is er een calami-

teit. Nieuwe medewerkers worden inge-
werkt; zij kunnen een training krijgen
(bijv. herkennen van medische achter-
grond, hanteren van dreigende agres-
sie). Er zijn praktijkregels die geoefend
worden. Vrijwilligers bepalen zelf hun
vaste inzet, een middag en/ of avond
per week, eens in de twee weken of
iedere maand. Vrijwilligers kunnen ook
intekenen voor steeds wisselende dag-
delen, die het beste uitkomen.

Tenslotte waar de vijf gesprekspartners
het gloeiend over eens zijn: Het kan
iedereen overkomen. Dak- en thuisloos

worden, aan de drank raken, je baan
verliezen, in echtscheidingsperikelen
raken of in zware psychische problemen
komen. "Vergis je niet: de bezoekers
van Wording zijn van verrassend diverse
pluimage: qua achtergrond, opleiding,
van slechte en van goede huize!"

Stelregel: "Behandel een ander zoals je
zelf behandeld wilt worden". En ont-

houd: "Iemand is niet zomaar een zuip-
lap, maar een mens!"

Dringend gezocht:
Gastvrouwen/gastheren. Wie doet mee?
Jan Blok, tel. 035-6230144 of e-mail
blokhutjanh@yahoo.com of
Henk Smit tel. 035-6831666/
06-23410859 of e-mail
henk@fam-smitnauta.com


