Stichting

Inloophuis bieZefke

Een tak om even op uit te rusten…

Beleidsplan 2019-2021
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Bij bieZefke is iedereen welkom!
Dagelijks van 10.00 tot 14.00 uur.
In het weekend en op feestdagen tot 12.00 uur.
Engelenkampstraat 27 6131 JD Sittard
Links om naar achter lopen en dan rechts de trap af naar het
souterrain.
046-4512854
info@bie-zefke.nl
www.bie-zefke.nl
Voor wie ons wil steunen:
IBAN NL25RABO 0106 7434 49 t.n.v. Inloophuis bieZefke,
Sittard.
Informeer ook eens naar de mogelijkheden om bieZefke
op te nemen in uw testament: bestuur@bie-zefke.nl
Elke bijdrage is van harte welkom!
Interesse in vrijwilligerswerk?
Loop gerust eens binnen of bel met onze coördinator
René Haustermans 06-50805960
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Voorwoord
Het vorige beleidsplan van Inloophuis bieZefke dateert van april 2016.
Opgesteld na een enerverende periode, waarin samen met de gemeente
Sittard-Geleen en Moveoo stevige besluiten moesten worden genomen om de
veiligheid in en om bieZefke te kunnen garanderen.
Achteraf gezien is dat te markeren als een keerpunt in de inmiddels 15-jarige
geschiedenis van ons inloophuis. We hebben naar iedereen toe duidelijker
kunnen maken wat wel en niet wordt getolereerd. Dat biedt, nu nog steeds,
houvast voor iedereen. Voor onze gasten, onze vrijwilligers, maar ook voor
onze buren en omwonenden.
De nieuwe aanpak is gelukkig niet ten koste gegaan van waar wij als voor
bieZefke voor staan:
een ‘zijnsplek’ creëren voor dak- en thuislozen en anderen die daar
behoefte aan hebben,
waar mensen een pitstop kunnen maken om even uit de hectiek van
alledag kunnen stappen,
geen nest zijn, maar meer een tak om even op uit te rusten alvorens
verder te vliegen,
een tak waar je bovendien altijd weer naar terug kunt keren als het
nodig is.
Dat is de afgelopen 15 jaar niet veranderd, maar de omstandigheden en de
samenleving zijn ingewikkelder geworden.
Inmiddels zijn we een paar jaar verder. Kijken we naar onze doelgroep dan
zien we een toename van jonge mensen die het niet redden. Bij deze mensen
zien we veel frustratie, die gepaard kan gaan met agressie. Meestal alleen
verbaal, af en toe ook fysiek. Dit in tegenstelling tot gasten die al langer bij
bieZefke komen. Zij lijken meer te berusten in hun situatie en zijn juist gesteld
op rust en een paar ontspannen uren, waarin ze niets hoeven. Deze mengeling
van gedrag en emoties vraagt veel van onze vrijwilligers. Het is van belang dat
ze daarvoor goed toegerust zijn, maar ook dat de bezetting goed op peil is. Dat
zijn belangrijke aandachtspunten voor de komende beleidsperiode.
Een terugkerende vraag is hoe we voor onze gasten van betekenis kunnen zijn
en blijven. Dat doen we op de eerste plaats met onze huiskamer waar
presentie het vertrekpunt is en mensen niets hoeven. Een ander punt is
veiligheid. Dat geldt voor onze locatie, niet ideaal gelegen in een souterrain,
niet goed zichtbaar en in geval van een calamiteit ook niet echt veilig. Ook het
ontbreken van een ruimte voor een op een gesprekken is een gemis. Daarmee
is ook onze locatie beslist een aandachtspunt.
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Dat geldt ook voor onze vrijwilligers die we blijven instrueren om een goed oog
voor veiligheid te houden, voor zichzelf en voor onze gasten. Daarnaast willen
we kijken hoe we mensen gericht een helpende hand kunnen reiken als zij
daar behoefte aan hebben.
Belangrijk zijn afspraken met het netwerk van maatschappelijke hulpverlening.
Hoe kunnen we elkaar versterken, zonder elkaar voor de voeten te lopen.
Daarvoor is het nodig dat we elkaar kennen, weten te vinden als het nodig is
en onderling afspraken maken.
Meer contact met de samenleving is nodig. Duidelijker in beeld brengen waar
bieZefke voor staat. Mensen prikkelen om daar bij stil te staan en over na te
denken. En ook meer mensen, bijvoorbeeld vanuit de politiek en
maatschappelijke organisaties, binnen vragen om nader kennis te maken met
ons inloophuis.
Verbinding met de gemeente is een vanzelfsprekendheid, niet alleen onze
grootste subsidiegever, maar ook een gesprekspartner rondom veiligheid en
beleid voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals de gasten van
bieZefke.
Genoeg te doen de komende jaren. Op de eerste plaats voor onze gasten en
onze vrijwilligers. Samen ervoor zorgen dat bieZefke een waardevolle en
prettige zijnsplek blijft voor mensen die nergens anders terecht kunnen, maar
zich bij ons hartelijk welkom weten.

Bestuur Stichting Inloophuis bieZefke
Maart 2019
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‘Soep leren koken bieZefke’

Voor zijn pensionering kende Ton Rooding Inloophuis bieZefke
alleen van het voorbij fietsen aan de Deken Tijssenstraat op weg
naar het ziekenhuis waar hij verpleegkundige was. ‘Dat ze wat
nuttigs gaan doen, dacht ik dan, als ik de gasten buiten zag
rondhangen.” Na zijn pensionering werd Ton toch vrijwilliger
bieZefke en werd vaste soepmaker op de donderdag. “Dat had ik
nog nooit gedaan voor zoveel mensen. Nu maak ik wekelijks verse
soep. De gasten verheugen zich er op, en ik ook.” Zijn mening over
bieZefke en de gasten is ingrijpend veranderd. “Mensen komen hier
voor ongedwongen gezelligheid die ze op hun woonplek, als ze die
al hebben, missen. Hier wordt niet geoordeeld over mensen. Niet
door medewerkers en vrijwilligers, maar ook niet door de gasten. Er
kwam eens een oude man binnen op naaldhakken. Niemand die
daar wat van zei. Heel indrukwekkend.
Dat is bieZefke, echt de moeite waard.”
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‘Iedereen heeft iemand nodig!’

Carolien en Jana willen die iemand graag zijn. Deze twee zussen
zijn al zo’n 10 (!) jaar elke dinsdag en zondag vaste vrijwilligers.
‘Iemand die ik kende en dakloos was, vroeg me eens mee te gaan
naar bieZefke,’ vertelt Carolien. ‘Het beviel me meteen goed. Onze
gasten zijn nergens welkom, dat raakt me. Verslaafdheid is een
ziekte daar moet je begrip voor hebben. Het zijn over het algemeen
gewoon lieve mensen.’ Haar zus Jana kan dat alleen maar beamen.
Zij reageerde indertijd op een advertentie waarin bieZefke
vrijwilligers vroeg. ‘Na een gesprek met Mart, de coördinator, ben ik
begonnen. Iedereen kan hier gewoon zichzelf zijn, ik ook. Ik heb
eigenlijk niks te klagen, ben hier gewoon graag.’ Beiden zijn het
erover eens dat bieZefke heel belangrijk is. ‘Onmisbaar voor onze
gasten, ze kunnen nergens anders terecht . Maar uiteindelijk heeft
iedereen iemand nodig.’ En daarom is er bieZefke…
Iets voor jou? Kijk op www.bie-zefke.nl of loop eens binnen.”
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‘Een Fransman bij bieZefke’

Hij voelde zich denkelijk net zo verloren als de Englishman in New
York van Sting. Alleen al vanwege de taal, want hij sprak alleen
Frans... Nou hebben we wel een vaste gast die Frans spreekt, en
ons ook beslist zou helpen, maar die was er natuurlijk net even niet.
Google translate bood hulp maar echt communiceren? Dat is toch
wat anders. Uiteindelijk begrepen we dat hij graag zijn broek wilde
wassen, want dat was al een tijdje niet gelukt. Maar wat als je maar
één broek hebt… We vonden een andere broek maar die wilde hij
niet aan. Waarom niet? Dat wist google translate ook niet.
Uiteindelijk met een emmertje sop dan maar de broek wassen in de
doucheruimte. En nat weer aantrekken. Wij moeten er misschien
niet aan denken, maar hij vond het helemaal ‘cool’.
Sprak hij toch nog een woord Engels ☺.”
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Inleiding
Doelstelling
De doelstelling van bieZefke is vastgelegd in de statuten:

Menswaardigheid en presentie zijn onze uitgangspunten. Samen zoeken naar
een plaats of positie voor onze gasten in de maatschappij. Laten zien dat deze
mensen er zijn en dat ze er toe doen.
Het aanbod van bieZefke is aanvullend op dat van de reguliere hulpverlening.
We willen ruimte bieden aan kwetsbaren, daar waar andere organisaties geen
mogelijkheden zien of kunnen bieden.
Gemeente
De gemeente Sittard-Geleen is de belangrijkste subsidiegever van inloophuis
bieZefke. Vanuit onze visie en overtuiging blijven we autoriteiten uitnodigen om
op een andere manier naar mensen en situaties te kijken. We vragen begrip
voor de omstandigheden van onze gasten. We blijven zoeken naar
mogelijkheden om elkaar te begrijpen en tegemoet te komen. In de afgelopen
15 jaar hebben we de nodige deskundigheid opgebouwd rondom mensen,
situaties en gedrag. Kennis en ervaring die we graag willen delen.
Omgeving
Ook de omgeving van bieZefke is een factor waar we rekening mee houden.
Omwonenden, instellingen, winkeliers en bedrijven mogen geen hinder
ondervinden van het feit dat aan de Engelenkampstraat een inloophuis voor
dak- en thuislozen is. Omgekeerd probeert bieZefke juist de overlast door daken thuislozen te beperken door hen elke dag een plek te bieden. We willen ook
een meldpunt zijn voor mensen, organisaties en winkeliers die overlast ervaren
van onze gasten. Niet alles valt te voorkomen of op te lossen, maar met begrip
voor elkaar komen we samen een heel eind.
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‘Dankjewel, alsjeblieft’

Het zal menigeen bekend in de oren klinken als een bekende
uitspraak uit een sketch van een mogelijk nog bekendere
Sittardenaar. Ook bij bieZefke horen we deze woorden vaak.
Ze staan voor aandacht en vertrouwen. Een voorbeeld. Laatst had
een van onze gasten een dringende vraag. Zijn handen waren zo
ruw dat er rondom zijn knokkels diepe kloven zaten. Heel pijnlijk. Hij
was bovendien wat verward. Hij wist echter heel goed dat hij naar
de dokter moest en medicijnen nodig had. Maar ja, geen geld
natuurlijk. Vanuit bieZefke schoten we het voor. Twee dagen
geleden was hij er weer. Het ging nu een stuk beter. Hij vroeg het
rekeningnummer van bieZefke om zijn bewindvoerder te vragen het
geleende geld terug te betalen. En dat gaat ook beslist gebeuren.
Zo goed kennen we hem wel. Dat is dan ons gezond verstand.
Onze gast was blij en bleef maar ‘dankjewel’ zeggen.
Ons antwoord daarop simpel: alsjeblieft ☺.”
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Gasten
De oorspronkelijke doelgroep van bieZefke zijn de dak- en thuislozen. De
afgelopen jaren zien we ook andere bezoekers. Jongeren en volwassenen met
een licht verstandelijke of psychische beperking en/of andere beperkende
omstandigheden, en kwetsbare mensen in het algemeen. Voor deze mensen
en voor ieder ander die daar gebruik van wil maken, is inloophuis bieZefke 365
dagen per jaar open. Doordeweeks van 10.00 tot 14.00 uur. In het weekend en
op feestdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur. In de winter zijn we eerder open als
de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven.
We bieden dagelijks koffie, thee en boterhammen. Drie keer per week een
warme maaltijd, vers bereid door onze vrijwilligers, voor € 1,50 of € 1,25 als
mensen een maaltijdkaart kopen. De andere dagen verse soep of een gekookt
ei. Steeds vaker maken bewindvoerders het geld voor de warme maaltijden
over. Het zou goed zijn om daar ook via de afdeling sociale zaken soortgelijke
afspraken gemaakt zouden kunnen worden.
Vrijwilligers
Alles wat bieZefke doet en biedt, valt of staat met de inzet van de vrijwilligers.
In ons inloophuis zijn bijna 25 vrijwilligers actief. Voor elke dag van de week is
er een apart team van vrijwilligers beschikbaar. De mensen binnen elk team
kennen elkaar goed en zijn gewend met elkaar samen te werken. De diversiteit
in cultuur van de diverse teams is een meerwaarde voor het inloophuis en staat
garant voor telkens andere benaderingen binnen dezelfde kaders en
uitgangspunten. Nieuwe vrijwilligers krijgen zorgvuldig en in overleg een plek
binnen een van de teams.
Rekening houden met wat de vrijwilligers nodig hebben om hun werk bij
bieZefke met plezier en voldoening te kunnen doen, is een van de belangrijkste
uitgangspunten voor ons beleid.
In de periode 2019-2021 zal er opnieuw veel aandacht zijn voor onze
vrijwilligers.
Bestuur
Het bestuur van bieZefke bestuurt op afstand, maar wel met een grote
betrokkenheid. Vertrekpunt daarbij is de opdracht van de gemeente aan ons
inloophuis: opvang bieden aan en van betekenis zijn voor kwetsbare mensen.
Het bestuur kijkt steeds wat er nodig is om deze opdracht te kunnen vervullen.
In overleg met de gemeente en andere partijen die daarbij van belang zijn.
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Samenwerking
Inloophuis bieZefke neemt een unieke positie in binnen de maatschappelijke
opvangvoorzieningen in de regio. We zijn een vindplaats, vluchtheuvel, maar
ook een springplank voor veel mensen. Voor onze gasten, maar ook voor
hulpverleners. We zijn voor veel gasten het enige sociale netwerk dat ze
hebben. Hulpverleners komen regelmatig vragen om informatie en advies als
het gaat om onze gasten. We bieden onze vrijwilligers kansen om te
participeren en zo te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen vanuit de
Participatiewet. Dit alles zorgt ervoor dat bieZefke deel uitmaakt van het
netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen als ontmoetingsplaats en
doorgeefluik. We zijn daarbij altijd extra alert op mensen die uit beeld van de
hulpverlening dreigen te raken en proberen als het even kan, het contact te
herstellen.

‘Fruit van de markt’

Donderdag markt in Sittard. Ook voor inloophuis bieZefke.
We hebben al jaren een afspraak met een marktkoopman die elke
week aardappels brengt maar ook voor weinig geld een flinke
hoeveelheid fruit levert. Vaste gast Ben gaat het fruit halen. Mooie
interactie met de marktkoopman. Hij wacht tot er niemand aan de
kraam staat en dan opent hij de onderhandelingen. Met succes!
Trots toont hij het resultaat in de keuken van bieZefke. Deze week
druiven, pruimen, veel bananen, 2 meloenen, 2 ananassen en
mandarijnen. Heerlijk. Zeker voor mensen die geen geld hebben om
fruit te kopen. Op de markt is je gulden een daalder waard,
en dankzij Ben nog meer!.”
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Wie wij zijn en waar we voor staan
De tien punten van bieZefke
1. Inloophuis bieZefke is een onafhankelijke, laagdrempelige en open
organisatie die 365 dagen per jaar open is.
2. Inloophuis bieZefke is drempelloos. Iedereen kan hier binnen komen, zonder
voorwaarden vooraf. Achtergrond en afkomst doen niet ter zake.
3. bieZefke heeft niet veel protocollen, maar wel één simpele regel: we
behandelen elkaar met respect.
4. We beginnen elke dag opnieuw: met een ander team vrijwilligers dat
onbevangen aan de dag begint. We houden geen registratie bij, maar kennen
onze gasten wel!
5. We houden onze gasten in beeld, ook als ze uit beeld dreigen te raken van
hulpverleningsinstanties; dan zorgen we voor hernieuwd contact
6. Inloophuis bieZefke ondersteunt mensen die zelf in beweging willen komen.
Onze gasten kunnen ons ‘gebruiken’ als veilige zijnsplek, pitsstop en tak om
uit te rusten. We bieden hen perspectief, ook als dat er niet lijkt te zijn.
7. bieZefke is een ervaringsplek voor jonge mensen die vanuit hun opleiding
in contact willen komen met onze doelgroep. Stagiaires die hier structureel een
deel van hun opleiding komen invullen, en mensen die willen meelopen met
onze doelgroep.
8. Inloophuis bieZefke is een uniek onderdeel van de maatschappelijke
voorzieningen in de regio. We hebben intensieve contacten met de diaconieën,
maar ook met opvangvoorzieningen. We wijzen onze gasten de weg, en
ondersteunen hulpverleners als het contact met onze gasten moeizaam loopt.
9. Inloophuis bieZefke dwingt respect af binnen de samenleving. Dat blijkt uit
wat burgers, bedrijven en organisaties ons brengen en de belangstelling die ze
voor ons tonen.
10. Inloophuis bieZefke levert een bijdrage aan het beperken van overlast.
Het verstrekken van bijna gratis eten en drinken neemt een eerste prikkel tot
broodroof en criminaliteit weg. We zijn een laagdrempelig meldpunt voor
bijvoorbeeld buurtbewoners, maar ook voor middenstanders, die overlast
denken te ervaren van onze doelgroep.
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´ De 10 geboden….’

Zowel de gasten als de vrijwilligers van Inloophuis bieZefke
zijn bijzonder mensen. Zet je die bij elkaar dan zie je vaak
de mooiste interactie. Zo ook laatst op een mooie zonnige
ochtend. Een gast, die echt oprecht in God gelooft, heeft
desondanks soms moeite met de 10 geboden. Als een
andere gast in slaap valt, kan hij het dan ook niet laten iets
van hem weg te pakken. Een vrijwilliger, die ook oprecht in
God gelooft, legt een briefje voor hem neer: Gij zult niet
stelen… De gast schrijft er onder: heb ik niet gedaan.
De vrijwilliger legt opnieuw een briefje neer:
Gij zult niet liegen… Daar kan onze gast niet tegenop en hij
vertrekt. De volgende dag is hij er gelukkig weer, want hij
weet, wie in God gelooft, is ook in staat om te vergeven!.”
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Aandachtspunten 2019-2021
Gasten
 Focus op de inloopfunctie en daarmee op de huiskamer, onze
zijnsplek. Dagelijks open voor dak- en thuislozen, en andere kwetsbare
mensen. Met aandacht, een luisterend oor, boterhammen, koffie, soep,
en een warme maaltijd voor een kleine prijs.
 Daarnaast praktische ondersteuning bij geldzaken, gebruik van
computer voor deelname aan de digitale samenleving.
 Speciale aandacht bieden in de vorm van bijzondere momenten.
Bijvoorbeeld op 16 april, de dag van Benedictus Labre, patroonheilige
van de daklozen en kwetsbaren en op 11 juli, geboortedag van onze
naamgever Zefke Mols. Als vanouds aandacht voor carnaval, St. Joep,
Pasen, Koningsdag, Sinterklaas en Kerstmis. Dagen waarop we vaak
extra aandacht krijgen vanuit de samenleving, bijvoorbeeld de
Nonnevottenclub, ondernemersverenigingen, scholen en particulieren.
 Bijzondere activiteiten bieden, zoals een wandelgroep als extra
mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen. In de wintermaanden
af en toe een filmmiddag om op koude dagen langer binnen te kunnen
blijven.

Vrijwilligers
 De vrijwilligers zijn het belangrijkste kapitaal van bieZefke. Waar nodig
krijgen zij ondersteuning bij zaken als wetten- en regelgeving rondom
zorg en welzijn en financiën.
 Aandachtspunt is ondersteuning en toerusting, met name gericht op
het omgaan met de complexe problematiek van sommige gasten.
 Meer in gesprek met de vrijwilligers. Wat brengen zij mee als mens en
wat betekent dat voor hen als vrijwilliger. Ook als het gaat om regels,
veiligheid en mogelijke angst. Verwachtingen over en weer duidelijker
maken, bijvoorbeeld over de rol van coördinator en bestuur.
 Waardering voor onze vrijwilligers blijven benadrukken. Niet alleen in
materiele zin, maar zeker ook in menselijke zin. Zij bieden hun
oprechte aandacht aan onze gasten. Omgekeerd verdienen zij die
aandacht van coördinator en bestuur.
 Nieuwe vrijwilligers blijven werven om steeds voldoende vrijwilligers te
hebben om elke dag met een vast team vrijwilligers te kunnen blijven
werken. Daarmee zorgen we ervoor dat wie daar aan toe is,
bijvoorbeeld vanwege leeftijd, met een gerust hart een stapje terug kan
doen.
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Bestuur
 Belangrijkste taak van het bestuur is en blijft het voldoen aan de
opdracht van de gemeente: opvang bieden aan en van betekenis zijn
voor kwetsbare mensen.
 Het bestuur kijkt steeds wat er nodig is om deze opdracht te kunnen
vervullen. Op de eerste plaats vrijwilligers die bereid zijn zich minimaal
een dagdeel per week in te zetten voor bieZefke.
 De vertegenwoordiging van de vrijwilligers in het bestuur is en blijft een
punt van aandacht.
 Zichtbaar maken waar bieZefke voor staat, daar waar dat van belang is
voor het inloophuis. Op allerlei plaatsen aandacht vragen voor ons
werk en de verhalen van onze gasten. Begrip kweken en
beleidsmakers ervan doordringen dat veel mensen buiten de boot
(dreigen te) vallen.
 Regelmatig overleg met de gemeente over de ontwikkelingen in en
rondom bieZefke en met Moveoo over hoe we goed met elkaar kunnen
samenwerken. Uiteraard staan daarbij de belangen van onze gasten
en vrijwilligers voorop.

Samenwerking
 Goede contacten onderhouden met collega-organisaties binnen de
maatschappelijke hulpverlening om, waar nodig en wenselijk onze
gasten gericht de weg te kunnen wijzen.
 Samenwerken met de toezichthouders van de gemeente. Bijvoorbeeld
door stadstoezicht regelmatig uit te nodigen en met name nieuwe
medewerkers kennis laten maken met het werk en de gasten van
bieZefke.
 Regelmatig contact met de wijkagent. Deze samenwerking verloopt
goed en is zowel voor de politie als voor bieZefke van toegevoegde
waarde. Als het nodig is, weten we elkaar snel en makkelijk te vinden.
 In sommige situaties kan er een spanningsveld ontstaan tussen
handhaving en de menselijke benadering. Dan is het belangrijk om met
elkaar in gesprek te gaan en kennis te nemen van elkaars
invalshoeken. Daarmee willen we voorkomen dat onze gasten tussen
wal en schip vallen en nergens meer terecht kunnen.

Omgeving
 We hechten aan een goede relatie met onze buren. Daarom staat de
deur altijd open voor iedereen uit de omgeving die wil kennismaken of
iets te vragen heeft. Met een of twee gerichte activiteiten per jaar
proberen we de drempel voor omwonenden verder te verlagen.
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Als mensen, organisaties en/of ondernemers in de omgeving van
bieZefke overlast ervaren gaan we graag in gesprek en bekijken we
wat we daar aan kunnen doen. De overlast blijkt lang niet altijd door
gasten van bieZefke te worden veroorzaakt. Vaak zijn het anderen die
gezien worden als ‘die van bieZefke’.

Aandacht en veiligheid
 Mogelijkheid creëren voor individueel contact met gasten in een ruimte
met meer privacy en rust, in overleg met Moveoo of op een andere
locatie.
 Veiligheid bieden in een souterrain met officieel maar een in- en
uitgang, kan in noodsituaties een risico zijn voor onze gasten,
vrijwilligers en medewerkers. Dit is onderwerp van gesprek met
Moveoo en gemeente.

Beeldvorming
 Ondanks het 15-jarig bestaan van bieZefke blijken veel mensen geen
idee te hebben van wie we zijn en wat we doen. In 2018 is daar aan
gewerkt met een artikelenreeks in het blad Quant en het plaatsen van
berichten op Facebook. In dit plan daarvan een aantal voorbeelden.
We blijven op een positieve manier de publiciteit zoeken.

Financiën
 Belangrijkste inkomstenbron van bieZefke is de subsidie van de
gemeente Sittard-Geleen. Daarmee kunnen we ons inloophuis
grotendeels draaiende houden.
 Voor extra uitgaven voor onze gasten en/of onze vrijwilligers, zijn ook
extra middelen nodig.
 Is er sprake van projecten dan doen we een beroep op de fondsen die
daarvoor beschikbaar zijn.
 We ontvangen regelmatig giften binnen van bedrijven en particulieren.
 Voor het genereren van extra middelen is het belangrijk zichtbaar te
zijn, zodat mensen en bedrijven die iets voor bieZefke willen
betekenen de weg naar ons weten te vinden.
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´ Fijne feestdagen?’

December, feestdagen voor de deur. Tijd van gezelligheid?
Voor de gasten van ons inloophuis is december een
moeilijke maand. Als je nauwelijks wat te besteden hebt, en
maar een heel klein of geen sociaal netwerk, dan is
december ingewikkeld en confronterend. Gelukkig zijn er
veel mensen die aan onze gasten denken. Ze brengen ons
van alles van kerstpakketten tot restanten van een
schooldiner. Hartverwarmend, zeker. Maar.. waar het
daadwerkelijk om gaat is vooral aandacht van mens tot
mens. De ander laten voelen dat hij of zij er toe doet.
Daarmee bezorg je mensen een echt kerstgevoel. Mooi
voorbeeld zijn de pedicures die half november de voeten
van onze gasten kwamen vertroetelen. Zorg en aandacht,
dat doet goed!. Denk daar eens over na in december.
Fijne Feestdagen!.”
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Dank voor de interesse in ons beleidsplan!

Jos Mevis

voorzitter

Lea Geerts-Nacken

vice-voorzitter

Henk Wetzels

Penningmeester

Jan van Elk

Bestuurslid

Marianne Mellema

Bestuurslid

Hub Vossen

Bestuursadviseur

Rene Haustermans

Coördinator

Joan Raaijmakers

Ondersteuner

19

20

