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Corona-virus
Helaas waren wij genoodzaakt om
het inloophuis te sluiten wegens de
uitbraak van het Corona-virus. Met
pijn in het hart, dat wel.
Al bij de eerste berichtgevingen
over het virus, hebben wij in
Wording een waarschuwing op het
buffet geplakt over ‘geen hand
meer geven en de handen vaak en
goed wassen’.
Met de algehele sluiting hadden wij
de gezondheid van zowel de
bezoekers als de medewerkers op
het oog. Onze medewerkers zijn
gemiddeld al wat op leeftijd en
behoren daarbij tot de kwetsbare
groep. Vanzelfsprekend volgden wij
de richtlijnen van onze overheid.
Maar ook het landelijk netwerk
DAK, waar wij lid van zijn, gaf een
advies over het sluiten van
Inloophuizen.
In eerste instantie zouden wij t/m
6 april gesloten zijn. Volgens de
huidige stand van zaken zullen wij
wel tot tenminste 1 juni gesloten
blijven.
Gelukkig zijn er voor onze
bezoekers nog wel mogelijkheden
om de Cocon, onderdeel van
Kwintes, te bezoeken. Ook kan het
Leger des Heils in noodgevallen te
hulp komen. Ze zijn dus niet
helemaal aan hun lot overgelaten.
Daarnaast is op onze website een
verwijzing naar meer
hulpmogelijkheden opgenomen.
Zou u deze kwetsbare doelgroep in
deze tijden extra aandacht willen
geven in uw gebeden?
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Vacatures
In de vorige nieuwsbrief stond
op deze plaats ook al een stuk
met als titel “vacatures”. Er is
echter nog steeds veel over te
melden.

Een nieuwe medewerkerscoördinator hebben we echter
nog niet gevonden, en ondertussen zoeken we ook een nieuwe
secretaris.

Vorige keer konden we u berichten over onze nieuwe voorzitter
en algemeen coördinator. Daarvoor zijn we nog steeds heel blij
en dankbaar. We vroegen ook
een nieuwe penningmeester, die
is ondertussen gevonden in de
persoon van Paul Wonderman.
Verder op de in deze nieuwbrief
leest u hier meer over.

De functie van secretaris is ook
heel goed in te vullen zonder
ervaring in ons/een inloophuis.
Deze brengen we dan ook graag
nog een keer extra onder de
aandacht.
Meer informatie over de taken
en verantwoordelijkheden van
de secretaris zijn op te vragen
via info@inloophuis-wording.nl.

Nieuwe Penningmeester
Sinds half februari heb ik het
stokje overgenomen van Folkert
van der Horst als penningmeester van Wording. Ik heb de eerste bestuursvergadering er al
opzitten, dus hoog tijd om me
ook via deze weg voor te stellen.
Ik ben Paul Wonderman, 32 jaar
en woon samen met mijn vrouw
Tineke en twee dochters in Hilversum. Tineke werkt als vrijwilliger in Wording en bij sommigen van jullie misschien wel bekend.
In het dagelijks leven werk ik bij
De Nederlandsche Bank waar ik
toezicht houd op verzekeraars.
Naast mijn werk vind ik het leuk
om te sporten. Zo fiets ik in de

zomer graag op mijn racefiets
en hou ik van hardlopen.
Omdat ik het belangrijk vind om
me naast mijn dagelijks werk
ook in te zetten voor een goed
doel ging ik nadenken welk doel
dat zou kunnen zijn. In diezelfde
tijd benaderde Wil Draijer mij
met de vraag of ik misschien
penningmeester van Wording
wilde worden. Via Tineke kende
ik Wording al en hoorde ik veel
positieve verhalen. In de rol als
penningmeester hoop ik ook een
steentje bij te dragen aan het
doel van Wording.
Groet, Paul Wonderman
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Wat kunt u doen?
Nu ons inloophuis gesloten is zal
het voor veel van onze bezoekers
ingewikkelder zijn om ergens een
broodje te eten of een kop koffie te
drinken. Inloophuis Wording is
namelijk de enige plek in Hilversum
waar dat gratis uitgedeeld wordt.
Komt u een van onze bezoekers
tegen op straat, probeer dan
(binnen de regels over sociale
contacten) eens wat extra’s aan te
bieden. Een broodje kaas of een
beker koffie kan een normale dag
spontaan tot een hele geslaagde
dag maken.
Het is niet altijd makkelijk
zichtbaar of iemand een vaste
bezoeker van ons inloophuis is. En
op zich is dat ook niet belangrijk,
maar met een klein gebaar is altijd
iemand iets vrolijker te maken.
Zeker in deze bijzondere tijd.
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Financiën 2019
De financiële afronding van 2019
heeft ons verheugd en dankbaar
gestemd.
Naast de ondersteuning van de
“Fred Foundation” (zie vorige
nieuwsbrief voor meer informatie) ontvingen we een grote bijdrage middels een oliebollenactie van december 2018 en ontvingen we goede steun van onze
vrienden/donateurs en de kerken uit Hilversum en omstreken.
Hierdoor hebben we financiële
ruimte gehad om een flink aantal zaken op te frissen. Er wordt
gewerkt aan een nieuwe inrichting aan, en kleine verbouwing van, een deel van het inloophuis. De keuken wordt voorzien van nieuwe ovens zodat we
zonder ingewikkeldheden alle

bezoekers kunnen voorzien van
wat te eten en drinken.
Alle donateurs en op andere manier betrokken vrienden, hartelijk dank voor de betrokkenheid
en ondersteuning. We hopen
ook de komende jaren op u te
mogen rekenen om onze bezoekers een veilig, warm en smaakvol ontvangst te blijven geven.
Een jaarverslag inclusief financieel overzicht van 2019 is over
enige tijd te vinden op
www.inloophuis-wording.nl

Leestip
Onze openingstijden
Ma, Di, Wo, Do, Vr:
14:00 — 17:00
19:00 — 22:00
Zaterdag:
14:00 — 17:00
Zondag:
12:00 — 14:00

In het boek “Dat jij nog leeft”
van Bram Spreeuw en Krijn de
Jong vertelt “Rooie Bram” over
zijn eigen levenspad.
In heel leesbare taal is er door
Krijn geschreven hoe drank en
drugs het leven van Bram bepaald hebben en hoe dit heeft
kunnen leiden tot een leven zonder veilige thuissituatie voor

hemzelf én zijn naasten.
Een aanrader voor ieder die zonder opsmuk wil lezen hoe het
van kwaad tot erger kan gaan in
iemands leven.
Het boek is online goed verkrijgbaar onder ISBN:
9789058817075
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