Jaarverslag 2018

ALTIJD GEZELLIG OM EVEN BINNEN TE KOMEN!

Voor u ligt het jaarverslag 2018
We wensen u veel leesplezier.
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INLOOP

Het inloophuis is al sinds 33 jaar een ontmoetingsplek in de wijk Schothorst.
Velen hebben via het inloophuis hun wijkbewoners beter leren kennen.
Het is een open gemeenschap waar ook nieuwe gezichten 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. Nu het Inloophuis
in een ander deel van de wijk is gekomen hebben ook naaste wijkbewoners ons
geholpen om de omgeving opnieuw te ontdekken.
De inloop is de belangrijkste activiteit van het Inloophuis Schothorst. Dit
betekent de ruimte, de tijd en de plek waar wijkbewoners elkaar ontmoeten.
Concreet vindt de inloop plaats in de woonkamer van het inloophuis waar de
wijkbewoners welkom geheten worden 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.
1.1.

VERHUIZING

In 2018 is het Inloophuis verhuisd van de Batostraat naar Lancelotpad 18. We
zijn in een ander deel, meer centraal in de wijk gekomen. Tot onze grote
vreugde is deze wens, met heel veel dank aan de
Diaconie (PGA) in Amersfoort, uitgekomen. In
mei 2018 betrokken wij het nieuwe pand aan
het Lancelotpad in Amersfoort. Veel
wijkbewoners en vrijwilligers die al 25 of 30 jaar
bekend zijn met het inloophuis, de
ontmoetingen het omzien naar elkaar en de
Figuur 1Burgemeester Lucas Bolsius,Mw R. v.
activiteiten, zijn meeverhuisd. Zowel
Mourik (voorzitter SIA) en Trudy Paus
wijkbewoners als vrijwilligers zijn intensief
(Coördinator IHS) bij opening 31 augustus
betrokken geweest bij dit hele proces. De inloop 2018
is twee weken dicht geweest, waarna we vanaf
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mei weer volop open waren en ook in de zomervakantie. Met een mooie
opening op 31 augustus is het Inloophuis een nieuwe fase ingegaan. We gaven
en geven voortgang aan bestaande activiteiten, startte nieuwe of hebben de
frequentie van de inloop, met name op zondagen en het aantal wijkmaaltijden
kunnen verhogen tot 4 keer per maand.
1.2.

ACTIVITEITEN.

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. Vanaf 1 januari 2019 is er elke woensdag een wijkmaaltijd.
Soms komen op uitnodiging van een van de vrijwilligers prominente
stadsgenoten mee-eten. Een kring van Humanitas is met 7 personen komen
eten.
Ook waren er weer activiteiten als ‘pilates op de stoel’, een laagdrempelige
sportieve activiteit voor onze inlopers, de vele stilte- en bezinningsmomenten
en uiteraard de bijzondere activiteiten rondom de feestdagen. Het wandelen
op maandag is gestopt. Daarvoor in de plaats zijn ad hoc wandelingen
georganiseerd. Enkele nieuwe activiteiten zijn uit initiatieven van vrijwilligers
ontstaan. Er is een scrabbleavond gestart en er is door vrijwilligers gewerkt aan
het opzetten van een weggeefwinkel. In december zijn er weer 4 zondagen
geweest in het thema van de Adventtijd en heeft “Heel Schothorst Zingt” weer
opgetreden.

Projectkoor ”heel Schothorst Zingt”
Kerstmarkt in de Koperhorst.

advent middag Schrijven Amnesty.
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KENGETALLEN

Hieronder vindt u een aantal grafieken met betrekking tot de Inloop in 2018.
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 2018 is er door 186
personen in totaal 2074 maal ingelopen. In het totaal waren we 280 dagdelen
open. De hieronder staande grafiek geeft het aantal inlopen per maand weer.
In April waren er minder inlopen i.v.m. verhuisactiviteiten. In Juli en Augustus
meer vanwege de volledige openingstijden in deze maanden.
De tweede grafiek geeft inzicht in het aantal bezoekers in 2018, 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.
De gemiddelde inloop over de afgelopen jaren ziet er als volgt uit.
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De hier onderstaande grafieken geven achtereen volgens de inloop per maand
en het aantal dagen dat het inloophuis open was over de dagen van de week.
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Vrijdag

WAAR WIJ TROTS OP EN TEVREDEN OVER ZIJN.

Het belangrijkste resultaat dat wij willen bereiken
is dat wij als inloophuis voor alle 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 Bij het zomerfeest voor de hulp bij de
in de wijk is waar zij met warmte en liefde worden verhuizing een attentie als dank.
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 een
betekenisvolle plek in de wijk zijn voor een diversiteit aan wijkbewoners.
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Het afgelopen jaar zijn we natuurlijk super trots op hoe we verhuisd zijn. Trots
op de medewerking van alle vrijwilligers (incl. lokaal bestuur) hieraan en ook
trots op dat velen meegegaan zijn vanaf de Batostraat zowel vrijwilligers, als
inlopers, en deelnemers.
Het nieuwe huis heeft al meer mogelijkheden geboden om de activiteiten voor
de wijkbewoners en de inlopers te intensiveren en uit te breiden. Het
rapporteren van de activiteiten, o.a. aantallen deelnemers, hebben we nog niet
voldoende gedaan. Dat hopen we in 2019 te verbeteren. De ligging biedt ons
meer mogelijkheden om multicultureel en voor jonge en oude mensen
activiteiten te ontwikkelen. Het aanbod van activiteiten is afgestemd op de
mogelijkheden die ons inloophuis biedt.
Het verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding
door ontmoeting en culturele activiteiten, evenals het praktisch ondersteunen
van 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.
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 2018
grotendeels door één persoon gedaan en dat was niet altijd eenvoudig. Voor de
pr-activiteiten intern en via facebook is er naast de coördinator nog 1 persoon
actief geworden.
Het bestuur is de coördinator, de gastmensen en alle
vrijwilligers heel erg dankbaar daarvoor. Met jullie
inzet zijn de doelstellingen voor 2018 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.
Voor het ontwikkelen van activiteiten gaat er in de loop van 2019 veel gebruik
gemaakt worden van de verschillende ruimten. Zoals door het project
Kunstlokaal, de weggeefwinkel, spontane inloophuis activiteiten als spellen
avond e.d. Daarnaast zijn werkers van wijkorganisaties ook belangstellend naar
gebruik van ruimten voor informatie aan wijkbewoners of gesprekken. Dit
brengt meer facilitaire taken met zich mee en is er dus behoefte aan meer
vrijwilligers of het goed verdelen van de taken over alle vrijwilligers. Natuurlijk
rekening houdend met hun mogelijkheden en wensen.
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