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SPEERPUNTEN 2018

FEBRUARI 2018

Net als elke organisatie heeft het Inloophuis voor dit jaar een aantal
speerpunten. De drie belangrijkste zijn:
• Het aantal bezoekers van de dagelijkse inloop blijft minimaal gelijk.
• Het aantal bezoekers van de VrijeTijdsBesteding neemt toe.
• Werving van nieuwe bestuursleden.
We zijn best tevreden over het aantal bezoekers dat onze dagelijkse inloop
weet te vinden. Natuurlijk zijn nieuwe ‘inlopers’ altijd welkom. Zeker omdat
we ervan overtuigd zijn dat we voor veel mensen nog iets kunnen
betekenen. We richten ons in 2018 naast werving voor de inloop ook op werving van bezoekers van onze
VrijeTijdsBesteding. Vorig jaar waren we druk met de inrichting van de ruimten en het maken van een
programma. Nu onze VrijeTijdsVleugel staat en er een afwisselend programma is, gaan we ons meer bekend
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maken.
Dat doen
we door maandelijks te flyeren in een buurtje waarbij we hen speciaal uitnodigen langs te
komen. Maar ook leggen we contact met bijvoorbeeld artsen, thuiszorg- en thuishulporganisaties. Zij komen
immers met een deel van onze doelgroep in contact en spelen als verwijzers een grote rol. We zijn ons daarbij
bewust dat veel mensen tweemaal een drempel over moeten; de eerste om hun huis uit te komen en de tweede
bij ons in ’t Duynhuis. Ons derde speerpunt is misschien wel de lastigste. Ons bestuur kent een kleine bezetting.
De aandacht gaat dit jaar ook uit naar werving van kandidaat-bestuursleden. Een secretaris staat bovenaan het
verlanglijstje.

BUURTKOFFIE
Zoals gezegd maken we ons bekend en gaan we bezoekers werven.
Daarom heten onze twee activiteiten op de maandag- en dinsdagmorgen
vanaf 1 maart ‘Buurtkoffie’. Voor elke ochtend nodigen we een ander
buurtje uit. Dat doen we via aandacht in de media maar ook nodigen we de
buurt huis-aan-huis uit door te flyeren. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn
mensen welkom voor een kop koffie. Zij kunnen binnenlopen wanneer ze
willen. Voor een praatje, een spelletje of om deel te nemen aan de
activiteit die we die dag aanbieden. Na een maand zijn andere buurten
aan de beurt. Natuurlijk mogen de oude buurtjes blijven.
Aan het einde van dit jaar is heel Dieren aan de beurt geweest.
Buurtkoffie! Bent u erbij?
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NLDOET!
In het weekend van 9 en 10 maart is de landelijke actie NLDOET! Wij doen ook mee. We gebruiken deze actie als
aftrap voor onze moestuin. Nu nog een stuk bemost gras langs ons gebouw, straks een kleurrijke biologische
moestuin. Als de moestuin klaar is gebruiken we de oogst voor onze eigen keuken. Ook biedt het werken in de
tuin een leuke vorm van vrijetijdsbesteding. Naast allerlei groenten en kruiden heeft onze moestuin eetbare
bloemen en heerlijke zitjes. Zover is het nog niet. Op zaterdag 10 maart gaan we aan de slag. Om 09.30 uur
drinken we koffie en verdelen we de taken. Zin om mee te helpen? Mail dan naar josmeerssman@hotmail.com.

COLLECTE ORANJE FONDS
Het Inloophuis doet mee aan de collecte van het Oranje Fonds. Deze is in de week van 22 tot 26 mei 2018. Net
als voorgaande jaren is 50% van de opbrengst voor het Inloophuis. Dit jaar hebben we ingeschreven voor de wijk
Dieren-Noord. Ofwel alles boven de spoorlijn en rechts van de Harderwijkerweg. Een aantal mensen gaat
zelfstandig collecteren in Dieren-Noordoost. In het Vogelplantsoen, de Koninginnebuurt, het centrum en
Stenfert gaan we als groep de wijk in. Elke wijk een bepaalde dag. De exacte data verdelen we nog. We kunnen
best wel een paar collectanten gebruiken. Help ons en het Oranje Fonds en loop mee. Geef u op via
inloophuisdieren@gmail.com. Van het Oranje Fonds ontvingen we een bijdrage van € 400,-. Daarvoor schaffen
we spullen aan en huren we materiaal om de grond te bewerken.

BIEB WORDT WERKPLAATS
Voortschrijdend inzicht is een mooie term als zaken anders lopen dan gepland. Ook bij onze VrijeTijdsBesteding
hebben we dit. In onze plannen openden we dit jaar een Bibliotheek van Dingen. Een uitleenpunt voor
(tuin)gereedschap en andere zaken die mensen incidenteel nodig hebben. Inmiddels zijn alle ruimten in ’t
Duynhuis bezet. Omdat de bibliotheek niet alle dagdelen zou worden gebruikt en we behoefte hebben aan een
Werkplaats, is besloten de plannen te veranderen. De bieb wordt een werkplaats. Daar kunnen mensen terecht
die het leuk vinden klusjes te doen voor ’t Duynhuis of voor 2Switch (zie hieronder). Ook samenwerking met het
Repair Café Dieren staat op de agenda. En dan vooral de zaken die tijdens het Repair Café niet kunnen. Voor de
toekomst heeft zowel het Inloophuis als ’t Duynhuis de intentie om klusjes in de buurt te gaan doen. Allemaal in
het kader van een leuke en nuttige vrijetijdsbesteding of dagbesteding. We kijken wel of de plannen van een
bibliotheek van dingen in kleine vorm zijn in te passen. Andere mensen kunnen immers prima onze spullen
gebruiken.
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SAMENWERKING 2SWITCH
Met 2Switch zijn we een samenwerking aangegaan. Wij halen bij 2Switch meubels op en
knappen deze op en/of verven ze in een populaire kleur. Ook kleine apparatuur nemen
we mee. Na onze behandeling biedt 2Switch de meubels en apparatuur te koop aan in
de winkel. Het opknappen is een nieuwe activiteit in onze Werkplaats. Op dit moment zijn we drukdoende de
Werkplaats in te richten. Als deze klaar is hebben we een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding voor mensen die
het leuk vinden met hun handen te werken. Ook leveren we zo een duurzame bijdrage aan onze maatschappij.

OPEN EETTAFEL
Als een kok zich uit zichzelf meldt met de vraag of hij bij ons mag koken ben je al verheugd. Als deze kok ook nog
eens lekker blijkt te koken zijn we hartstikke tevreden. Elke maandag is er een Open Eettafel. Voor € 3,50 krijgt
men een 3gangen menu. Kinderen tot 12 jaar betalen € 1,75. Voor een gezin is er korting. Iedereen is welkom.
Aanmelden en vooraf betalen is nodig. Dat kan tot vrijdags 12.30 uur. We gaan op maandag om 17.30 uur aan
tafel, gasten kunnen vanaf 17.00 uur binnenlopen. Koffie en thee (voor- en na afloop) is bij de prijs in begrepen.

AUTISME INFORMATIEMARKT
Op zaterdag 7 april organiseert het Auticafé Dieren in samenwerking met het
Inloophuis een informatiemarkt over autisme. Het is die week de landelijke
Autisme week. In ’t Duynhuis is tussen 14.00 en 17.00 uur een kleine markt waar
verschillende organisaties aanwezig zijn. Voor jong en oud zijn er informatiefilms
en 5 organisaties houden een presentatie. Wilt u meer weten over autisme,
heeft u vragen? Noteer dan 7 april in uw agenda. Voor meer informatie mail naar auticafe.dieren@gmail.com.
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HAAL- EN BRENGSERVICE
Onder deze titel bieden we mensen in Dieren, Spankeren, Ellecom en Laag-Soeren aan om hen thuis op te halen
zodat zij aan onze activiteiten kunnen deelnemen. Na afloop brengen we hen natuurlijk weer thuis. Dat doen we
voor mensen die minder mobiel zijn en niet over vervoer beschikken. Men betaalt een vergoeding van € 1,00
aan de chauffeur. Voor deze service zoeken we vrijwillige chauffeurs in het bezit van een auto en een
inzittenden verzekering. We streven naar een goed gevulde pool zodat we op verschillende dagen in deze
behoefte kunnen voorzien. Met gemiddeld een uurtje per week doet u mensen een groot plezier. Zo ook Bert
die elke woensdag komt lunchen en daarna meedoet met houtbewerken. Hij wordt opgehaald door Herman en
thuisgebracht door Jan-Willem. Meld u ook aan als chauffeur. Mail naar inloophuisdieren@gmail.com.

NIEUWE ACTIVITEITEN
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er een paar activiteiten bijgekomen. Elke maandagochtend kunnen mensen
binnenlopen met storingsvragen over hun computer, laptop enz bij PC-repair. Elke dinsdagochtend is er Kledingherstel. Ook zetten we knopen aan en op verzoek vervangen we een rits. In het laatste geval moet de klant die
zelf meenemen. Verder werken we samen met de Kledingbank. We repareren kleding zodat deze de winkel in
kan. Klanten van de Kledingbank kunnen hun nieuwe kleding laten inkorten. Beide activiteiten zijn gestart op
verzoek van de vrijwilligers zelf die hun talenten graag inzetten voor anderen. Natuurlijk ook omdat ze passen bij
de filosofie van ’t Duynhuis.
We zijn blij te melden dat we ook op maandagavond weer een
naaiclub hebben. Eerder al pakten we de club op dinsdagmiddag
weer op. Nu zich voor de maandag vrijwilligers hebben gemeld
kunnen liefhebbers ook in de avond weer terecht. Goed om te
melden dat het een naaiclub is waar deelnemers van elkaar leren en
al over basisvaardigheden beschikken. In overleg is er ruimte voor
mensen die deze basisvaardigheden willen leren.

DANK AAN FONDSEN
Aan het einde van onze nieuwsbrief staan we nog even stil bij vorig jaar. De verhuizing, verbouwing en aanschaf
van verschillende spullen. De prachtige keuken springt natuurlijk in het oog. Maar ook kochten we meubels en
kasten, al dan niet tweedehands. En materialen voor onze VrijeTijdsBesteding. Dat konden we dankzij een
financiële bijdrage van verschillende fondsen en dankzij subsidie van gemeente en provincie. Ook de inhuur van
onze 2 parttime beroepskrachten is voor 2018 op deze wijze geborgd. We noemen ze graag:
•
Oranje Fonds
•
VSB Fonds
•
Stimuleringsfonds Rabobank Arnhem en omstreken
•
Buurtschap Geërfden van Dieren
•
Kansfonds
•
Ridderlijke Duitsche Orde
•
Cor van de Craatsfonds
•
Leefbaarheidssubsidie Provincie Gelderland
•
Gemeente Rheden
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