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TV-Tip
Jongeren met schulden, het komt
steeds vaker voor, en het is steeds
vaker ingewikkeld om daar weer uit
te komen.
Het gaat dan niet direct om
studieschuld en nieuwe
leenstelsels, maar wat met een
kleine achterstand op de belasting
of telefoonrekening begint kan
verstrekkende gevolgen hebben.
BNNVARA heeft hier een mooie
inhoudelijke documentaire over
gemaakt die op www.npogemist.nl
is terug te kijken.
Het geeft een beeld van hoe kleine
gewoontes grote problemen tot
gevolg kunnen hebben. En hoe de
verschillende partijen wel, of juist
niet, helpen de jongeren weer op
de rit te komen.

Financiële positie 2019
Financieel gezien is het einde van
het jaar altijd een spannende tijd
voor Inloophuis Wording. Veel van
de giften komen in het laatste
kwartaal van het jaar binnen terwijl
de meeste kosten al voor het hele
jaar geboekt zijn. Vaak zien we
reikhalzend uit naar de giften in de
laatste maanden.
Gelukkig ziet 2019 er eens anders
uit. We zijn nog niet helemaal
rond, maar het ziet er veel beter
uit dan we van andere jaren
gewend zijn.
Dank voor al uw ondersteuning!
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Vacatures
2019 stond wel heel sterk in het
teken van bestuurswisselingen
en in 2020 zullen we er weer
mee te maken krijgen. Op onze
laatste bestuursvergadering nam
algemeen coördinator en voorzitter a.i. Henk Smit na een lange bestuursperiode afscheid van
het bestuur.
De u al bekende Derk Schuldink
is nu algemeen coördinator en
tweede voorzitter. Ingrijpend
was ook het aftreden van voorzitter Ad Langerak en de benoeming van Wil Draijer als nieuwe
voorzitter. Beiden berichten u
hierover in deze Nieuwsbrief.

Voor 2020 zijn we op zoek naar
een nieuwe penningmeester en
een nieuwe coördinator voor de
medewerkers.
Wij hebben er al vaker melding
van gemaakt, maar het tekort
aan dagelijkse medewerkers
blijft ons zorgen geven. Tenslotte is niemand gebaat bij een
mooi Inloophuis dat de deur gesloten moet houden omdat er
geen bezetting is.
Lees daarom de oproep van onze scheidende voorzitter Ad op
pagina 2.

Nieuwe Voorzitter
Sinds enige tijd ben ik de nieuwe voorzitter van Wording. Tijd
om me voor te stellen. Mijn
naam is Wil Draijer-Alderliesten.
Ik ben getrouwd met JanWicher
en samen hebben we zes kinderen en vijftien kleinkinderen.
Toen ik thuis meer tijd kreeg
voor andere dingen ben ik de
opleiding Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening gaan volgen.
Een mooie opleiding met daarna
ook nog een mooie, afwisselende baan.
De laatste jaren ben ik werkzaam als poh ggz in een huisartsenpraktijk. Maar ook die tijd
gaat weer voorbij en de tijd van
pensioen komt eraan.

Tijd om over andere dingen na
te gaan denken. Wording kwam
op mijn pad en ik vind het mooi
om me daar voor in te zetten.
De doelgroep heeft me altijd
aangesproken. Het zijn bijna
altijd mensen die heel veel hebben meegemaakt, ze kennen het
leven vanuit een heel andere
kant. Wat soms een heel andere
logica oplevert dan ik gewend
ben. Dat blijft boeiend.
Ik hoop op een goede samenwerking waarmee we veel voor
elkaar en voor anderen kunnen
betekenen.
Groet, Wil Draijer
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Wat kunt u doen?
In ons inloophuis krijgen
bezoekers altijd gratis koffie en
thee aangeboden. Daarnaast is er
altijd een broodje en soep
beschikbaar.
Maar ook onze bezoekers lusten
af en toe best iets ‘extra’s.
De komende maanden zijn er
vast veel feestjes, familiebijeenkomsten en andere
festiviteiten waarbij er wellicht
wat lekkers over zal blijven.
Soms zal dit verdeeld worden
onder de aanwezigen of in de
afvalbak belanden.
Mocht u in de gelegenheid zijn
om hierbij aan onze bezoekers te
denken dan zullen wij en zij u
zeer erkentelijk zijn en er heerlijk
van genieten.
Hebt u wat warme of koude
gerechten over? U mag die
zonder vooraankondiging afgeven
tijdens onze openingstijden.

Onze openingstijden
Ma, Di, Wo, Do, Vr:
14:00 — 17:00
19:00 — 22:00
Zaterdag:
14:00 — 17:00
Zondag:
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Afscheid voorzitter
Vanwege privéomstandigheden was ik genoodzaakt de
voorzittershamer over te
dragen. In april werd ik verrast door een geperforeerde
blindedarmontsteking. Daarnaast nemen ook de zorg
voor mijn vrouw (vanwege
een spierziekte) en voor mijn
schoonmoeder verder toe.
De voorzittershamer heb ik
niet zo lang in mijn handen
gehad, maar het was zeker
een goede ervaring om op
terug te zien. Gelukkig is
mijn opvolger inmiddels al
gevonden. Wil Draijer is bereid de voorzitterstaak over
te nemen. Langs deze weg
wil ik haar veel wijsheid en
zegen toewensen. Het bestuur verdient een pluim
voor de actieve inzet.
Als medewerker hoop ik 1 of
2 keer per maand bij Wording actief te blijven.
Het aantal Daklozen is de
laatste jaren erg toegenomen, van 18.000 in 2009
naar ruim 39.000 in 2018
(CBS). In ons inloophuis komen naast daklozen ook veel

Thuislozen die hun sociaal
netwerk en het contact met
hun eigen familie zijn kwijtgeraakt.
Met de wintermaanden voor
de deur kan Inloophuis Wording heel goed nog een aantal medewerkers gebruiken.
Het inloophuis biedt dak- en
thuislozen 12 dagdelen per
week een warme plek waar
ze wat kunnen eten en drinken en contacten kunnen
leggen. We hebben een luisterend oor en willen hulp
verlenen vanuit bijbels perspectief.
Bent u belijdend christen en
actief lid van een kerkelijke
gemeente? Fijn als u dan
ook wat tijd zou kunnen vrij
maken voor het werken in
Inloophuis Wording.
Voor meer informatie om
bijvoorbeeld een keer mee te
draaien, kunt u mailen naar
onze medewerkercoördinator
Jan Blok op
blokhutjanh@yahoo.com.
Een hartelijke groet,
Ad Langerak

12:00 — 14:00
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