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Doel van het Inloophuis
Stichting Inloophuis Wording is een organisatie op christelijke grondslag. Vrijwillige
medewerkers spannen zich in om aan mensen die aan de rand van de samenleving staan in
een vertrouwde sfeer aandacht en sociaal contact te bieden. Daarbij worden door de
aanwezige gastheren en/of gastvrouwen koffie, thee, een broodje en eventueel soep of een
maaltijd aangeboden.
De dagelijkse bezoekers zijn in de regel dak- en thuislozen en alleengaanden. Velen van hen
zijn psychisch beschadigd of lijden aan verslaving aan drugs of drank.
Er zijn steeds twee gastheren/-vrouwen aanwezig. Zij bieden een luisterend oor voor alle
voorkomende moeilijkheden. Het oogmerk is met niet-professionele hulp terugkeer naar de
meer geordende samenleving en de christelijke gemeenten mogelijk te maken.

Financiële situatie
Inloophuis ‘Wording’ is geheel afhankelijk van giften uit een Vriendenkring, die bestaat uit
kerken in Hilversum en de omgeving, particulieren en mogelijk andere instanties. De laatste
jaren zijn onze inkomsten voor 2/3 deel afkomstig van de kerken en 1/3 deel uit andere
bronnen.
De kerken zijn betrokken via contact met hun diaconieën en via Wordingmedewerkers uit
die kerken. De donateurs worden middels een Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen in het Inloophuis.

Ontwikkelingen voor 2017-2018
1. Gelet op de financiële situatie zal extra aandacht worden gegeven aan het uitbreiden van
de hierboven genoemde Vriendenkring. Blijvende aandacht zal worden gevraagd van de
kerken in Hilversum en omgeving.
2. Onderhoud van het Inloophuis moet aandacht blijven behouden. De eerder aangevangen
opknapbeurt zal worden afgewerkt en diverse reparaties nog worden uitgevoerd.
Vanwege het beperkte budget zullen grote ingrepen worden vermeden.
3. In 2016 is een groot aantal medewerkers afgetreden, met als gevolg dat het Inloophuis
voor teveel diensten moest gaan sluiten. Extra aandacht zal worden gegeven aan het werven
van nieuwe krachten.
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