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INLOOP

De inloop is de belangrijkste activiteit van het Inloophuis Schothorst. De inloop
betekent de ruimte, de tijd en de plek waar wijkbewoners elkaar ontmoeten.
Concreet vindt de inloop plaats in de woonkamer van het inloophuis waar
wijkbewoners worden welkom geheten door de gastmensen. Wijkbewoners
drinken een kop koffie of thee en maken een praatje met elkaar. Velen komen
geregeld terug en raken daardoor betrokken bij elkaar.
Het inloophuis is al sinds 32 jaar een ontmoetingsplek in de wijk Schothorst.
Velen hebben via het inloophuis hun wijkbewoners beter leren kennen. Er
komen wijkbewoners die al 25 of 30 jaar bekend zijn met het inloophuis, de
ontmoetingen het omzien naar elkaar en de activiteiten. Het is een open
gemeenschap waar ook nieuwe gezichten, nieuwe mensen welkom zijn om
deel te nemen aan de ontmoetingen of activiteiten. Het inloophuis
functioneert zodoende als een plek waar aandacht is voor wijkbewoners en
voor elkaar, waar mensen ondersteund worden in het zoeken naar sociale
verbindingen of nieuwe wegen zoeken bij veranderende situaties zoals
werkloosheid, verlies van gezondheid, verlies van relaties. Maar ook bij het
ontdekken van de omgeving als wijkbewoners nieuw in de wijk komen wonen.
Naast de inloop is er diaconale aandacht door middel van uitloop en
activiteiten. Het bezoeken van mensen thuis, in een ziekenhuis of andere
zorginstelling noemen we de ‘uitloop’. Een bijzondere activiteit van ons
inloophuis is de wijkmaaltijd. Deze maaltijden worden 2-wekelijks door eigen
gastmensen/kokers georganiseerd voor de wijkbewoners.
Bijzondere gasten waren dit jaar burgemeester Lucas Bolsius en wethouder
Fleur Imming. Zij kwamen op uitnodiging van een van de vrijwilligers.

wijkmaaltijd met burgemeester Lucas Bolsius
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Ook waren er weer activiteiten als ‘pilates op de stoel’, een laagdrempelige
sportieve activiteit voor onze inlopers, een pilot ‘yoga op de stoel’, het
wandelen op de maandag, de vele stilte- en bezinningsmomenten en uiteraard
de bijzondere activiteiten rondom de feestdagen.

Projectkoor ‘heel Schothorst’ zingt
Kerstmarkt in de Koperhorst
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Sinterklaasmiddag in het inloophuis

KENGETALLEN

Hieronder vindt u een aantal grafieken met betrekking tot de Inloop in 2017.
De bron van deze cijfers is het gastenboek waarin de gastmensen bij elke
inloop het aantal bezoekers bijhouden. Alleen de mensen die inlopen worden
meegeteld, de gastmensen worden niet meegerekend. In 2017 is er door 129
personen in het totaal 1701 maal ingelopen. In het totaal waren we 267
dagdelen open. De hieronder staande grafiek geeft het aantal inlopen per
maand weer. In de maanden Juli en Augustus waren we minder open vanwege
de vakantieperiode.
De tweede grafiek geeft inzicht in het aantal bezoekers in 2017, verdeeld over
de dagen van de week. Uit de cijfers blijkt dat de maandag duidelijk favoriet is;
de woensdag heeft de laagste score in bezoekersaantallen.
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Inloop per maand
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WAAR ZIJN WIJ TEVREDEN OVER

Het belangrijkste resultaat dat wij willen bereiken is dat wij als inloophuis voor
kwetsbare wijkbewoners zichtbaar zijn. Dat mensen hier een moment van
erkenning en herkenning vinden; dat ze gezien en gehoord worden. Dat er voor
de inlopers een plek in de wijk is waar zij met warmte en liefde worden
ontvangen en dat er op deze wijze een netwerk gaat ontstaan waarop deze
wijkbewoners kunnen terugvallen. Daarop zijn onze inloop en de diaconale
activiteiten gebaseerd. Het geeft het bestuur en de coördinator, maar vooral
allen die zich als vrijwilliger inzetten voor ons inloophuis een gevoel dat wij er
zijn voor onze kwetsbare medemensen.
De afgelopen jaren is echtere gebleken dat de huidige locatie aan de Batostraat
in Amersfoort ons onvoldoende mogelijkheden biedt om de activiteiten voor
de wijkbewoners en de inlopers te intensiveren en uit te breiden. Ook de
ligging van ons huidige inloophuis is niet geheel centraal in de wijk. Het aanbod
van activiteiten is afgestemd op de mogelijkheden die ons inloophuis biedt. Het
bestuur heeft enige maanden geleden beleid gemaakt om te onderzoeken of
een nieuwe, betere en meer centraal in de wijk gelegen locatie haalbaar is. Tot
onze grote vreugde is onze wens, met heel veel dank aan de Diaconie (PGA) in
Amersfoort, uitgekomen. In mei 2018 betrekken wij een nieuwe pand aan het
Lancelotpad in Amersfoort.

4 WAAR ZIJN WIJ TROTS OP
Het verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding
door ontmoeting en culturele activiteiten, evenals het praktisch ondersteunen
van kwetsbare inwoners in de wijk is het doel waarnaar wij streven. Specifiek in
de wijk Schothorst zijn wij als inloophuis een plek voor ontmoeting, informatieuitwisseling en een plek voor zorg en aandacht voor kwetsbare wijkbewoners.
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Om ons doel te realiseren zijn heel veel vrijwilligers en gastmensen
noodzakelijk. Dit jaar hebben ongeveer 50 vrijwilligers, onder begeleiding van
onze coördinator, zich ingezet voor diverse kleine en grote taken voor ons
inloophuis. Ook onze gastmensen zijn de drijvende kracht van het inloophuis.
Zij hebben een luisterend oor, geven aandacht en zorgen voor een fijne sfeer
waarbinnen mensen zich veilig en welkom voelen. Mede door de grote
betrokkenheid en inzet van de vrijwilligers was het inloophuis 5 tot 6 dagdelen
per week open. Ook de secretariële en administratieve ondersteuning is voor
het inloophuis van onschatbare waarde. De werkzaamheden zijn in 2017
grotendeels door één persoon gedaan en dat was niet altijd eenvoudig.
Het bestuur is de coördinator, de gastmensen en alle vrijwilligers heel erg
dankbaar daarvoor. Met jullie inzet zijn de doelstellingen voor 2017 bereikt en
dat is iets waarop wij allen erg trots mogen zijn.
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WAAR MAKEN WIJ ONS ZORGEN OVER

Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten met daarbij het inzetten van
vrijwilligers om de activiteiten mogelijk te maken is een zorg van het bestuur.
In het verlengde daarvan is ook de uitbreiding van de doelgroep een factor van
betekenis. Het inloophuis zal dienaangaande meer naar buiten gericht moeten
worden. Een tweede zorg is de ‘inbedding’ en bekendheid van Inloophuis
Schothorst op onze nieuwe locatie aan het Lancelotpad IN 2018. Ook de
financiële stabiliteit van het inloophuis als de subsidies zouden wegvallen,
vraagt de volle aandacht van het bestuur.
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WAT VERWACHTEN WIJ VAN SIA

Voortzetting van de noodzakelijke financiën voor de coördinator en de
huisvesting. Ondersteuning op het gebied van de beroepskrachten en de
vrijwilligers. Het borgen van de continuïteit. Ook zouden wij graag zien dat de
Stichting Inloophuizen Amersfoort meer zichtbaar is voor de onderliggende
inloophuizen.
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WAT MAG SIA VAN ONS VERWACHTEN

SIA mag verwachten dat wij als bestuur onze verantwoordelijkheden nemen en
de taken die ons zijn opgedragen naar behoren zullen uitvoeren. Ook mag de
SIA verwachten dat wij problemen signaleren als die zich voordoen en dat wij in
openheid relevante informatie zullen aanleveren.
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