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Wat kunt u doen?
Nu ons inloophuis weer open
gaat, hebben we veel behoefte
aan nieuwe levensmiddelen.
Alles wat we hadden is
afgelopen jaar uitgegeven aan
vaste bezoekers, die we
gelukkig konden bereiken
ondanks de sluiting. We
hebben niets hoeven
weggooien.
Nieuwe aankopen zijn
vanzelfsprekend nodig en u zou
daaraan kunnen meewerken!
We hebben behoefte aan de
houdbare en verse producten.
Denk aan koffie / thee / kaas /
koek / soep / pasta / rijst /
kruiden en sauzen /
broodbeleg. Maar ook lekkere
snacks zijn bijzonder welkom.
Tijdens openingstijden mag u
dit in het inloophuis afgeven.
Buiten de openingstijden of bij
twijfel kunt u het beste contact
opnemen via info@inloophuiswording.nl
De aangepaste openingstijden
vindt u op de tweede pagina
van deze nieuwbrief.
Ook financiële bijdragen voor
de nodige inkopen zijn van
harte welkom.
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We gaan weer open!
Nu er in het hele land weer allerlei versoepelingen aan het
Corona-beleid worden doorgevoerd, zien wij ook voor ons inloophuis weer mogelijkheden om
te openen. En daar zijn we bijzonder blij over!
In maart 2020 hebben we besloten te sluiten, toen met de gedachte dat dat voor even zou
zijn.
De inrichting van ons inloophuis
leent zich niet goed om aan de
corona-regels (1,5 meter e.d.)
te voldoen. Daarnaast hebben
wij ook te maken met medewerkers die vanwege hun leeftijd
onder de zogenoemde risicogroep vallen.

Nu zijn vrijwel al onze vrijwilligers, én bijna alle bezoekers,
gevaccineerd en zijn er landelijke versoepelingen van kracht.
Daarom gaan we proberen om
het inloophuis weer open te stellen, zij het met een aangepast
rooster.
Daarbij zijn er vele aanpassingen, waar we nog wel rekening
mee moeten houden; de afstandsbewaking is immers ook
in ons inloophuis nog volledig
van kracht.
Met de nodige aanpassingen
hopen we onze bezoekers weer
een fijne plek te geven en opnieuw contacten met hen te onderhouden.

Marieke Koopmans gestart
als Algemeen Bestuurslid
De functie van Algemeen Bestuurslid is dit
voorjaar opgevuld door Marieke Koopmans.
Zij is veertig jaar, moeder van vier kinderen
en betrokken bij de protestante kerk. Ze
werkt al enkele jaren als gastvrouw in Wording. Marieke vertelt hierover: “Het werk in
Wording maakt mijn wereld groter. De bezoekers komen met hun verhalen. Ik luister daar
graag naar. Wat kan er veel gebeuren in een
mensenleven. Gesprekken in Wording kunnen
mij raken en aan het denken zetten. Maar net
zo vaak bezorgen ze me een glimlach. Ik
ontmoet er vaak zoveel humor, liefde en
dankbaarheid.” De stap naar het bestuur was
voor Marieke een logische. “Ik zag de oproep
voor nieuwe bestuursleden en voelde me
aangesproken. Ik heb inmiddels de benodigde ervaring met Wording en met besturen.
Voor het voortbestaan van dit Inloophuis zet
ik me graag in.”

Henk Smit terug
van weggeweest
als bestuurslid
Nadat ik twee jaar geleden
reglementair als bestuurslid
ben afgetreden, ben ik weer
opnieuw actief als 2e voorzitter
en extern coördinator. Naast
het zijn van gastheer ben ik de
werkzaamheden als extern
coördinator in opdracht van het
bestuur blijven uitvoeren de
laatste twee jaar. Dat geeft het
bestuur de ruimte om op zoek
te gaan naar een bestuurslid
die deze werkzaamheden kan
overnemen. Ik ben inmiddels
70 jaar en werk nog met veel
plezier in het inloophuis.
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Wat hebben we de
afgelopen maanden
gedaan?
De afgelopen maanden hebben
we voor ons bezoekers toch
een en ander mogen
betekenen.
Zo zijn er voor de winter
slaapzakken en kleding
uitgedeeld. In de lokale
kranten heeft u daar ook
verslagen van kunnen lezen.
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Jaarverslag 2020
Zoals waarschijnlijk voor heel veel
mensen en organisaties geldt, is
2020 een jaar geweest dat in alle
opzichten bijzonder was.
Dat geldt ook voor ons. Maar een
langdurige sluiting is geen verhindering om een jaarverslag te maken.
Het jaarverslag van 2020 vindt u op
onze website onder het kopje
“Jaarverslagen”. Wanneer u hier

inhoudelijke vragen over heeft vernemen wij dat graag van u.
De contactgegevens vindt u onder
aan deze nieuwsbrief.
De fysieke coronasluiting was ook
de oorzaak dat wij de kleine verbouwing met het creëren van een
‘rustruimte’ moesten uitstellen. Wij
hopen daar over enige tijd weer
leven in te blazen.

Levensmiddelen die nog op
voorraad waren in het
inloophuis hebben we kunnen
verspreiden bij vaste bezoekers
waar we ondanks de sluiting
toch contact mee hebben
kunnen houden.

Aangepaste openingstijden

Ook hebben we op 2e Kerstdag
een kerstmaaltijd
georganiseerd in de Cocon
waar we veel van onze vaste
bezoekers konden treffen.

Het liefst willen we natuurlijk
alle 12 gebruikelijke momenten

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

Met ingang van 21 juni gaat
inloophuis Wording open op
maandagavond, donderdagavond en zondagmiddag.

per week weer open, maar
daarvoor hebben we meer vrijwilligers nodig.
Bent/kent u iemand die daar
aan mee wil werken? We komen graag in contact!

Hilversumse (ex-)daklozen op TV
Op dit moment zijn er zo'n 40.000
daklozen in Nederland. Een klein
deel van hen geeft overlast, meestal zijn dat alcoholisten of drugsverslaafden. Het zijn hoofdpijndossiers
voor de plekken waar deze overlastgevers leven.

Daarom zetten twintig gemeenten
in Nederland sinds 2005 minihuisjes
neer buiten de stad. Op die plek
kunnen de overlastgevers dan wonen, zonder anderen tot last te zijn.
"Het asodorp", noemden Rotterdammers het al. Hoe gaat het eraan toe op zo'n plek? En helpt het

de mensen die er wonen echt, of is
het gewoon opgeruimd staat netjes,
want de stad is van de problemen
af?
Verslaggever Marcel Ouddeken
volgde de afgelopen maanden intensief de bewoners van KeerpuntZuid in Hilversum. Dit is een reportage van: Marcel Ouddeken en
Bram Vernhout.
te bekijken via: https://
www.youtube.com/watch?
v=cdtJ74BwT2c
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