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NIEUWSBRIEF
Inloophuis in beweging
Het is een drukke tijd voor het Inloophuis en haar bezoekers. Het bestuur is druk met de
plannen voor een verhuizing en de daarbij horende samenwerking met andere organisaties.
Voor onze medewerkers en de bezoekers komt hopelijk snel duidelijkheid over de toekomst
van het Inloophuis. Ter ondersteuning van bestuur en medewerkers zijn tijdelijke beroepskrachten aangesteld. Met hun aanstelling wordt ook invulling gegeven aan de wens van het
bestuur om de doelgroep te verbreden en een grotere rol te gaan spelen in de samenleving. Hierbij is vooral aandacht voor zogenaamde kwetsbare groepen al is iedereen welkom. Bij deze veranderende positie horen ook meer activiteiten, participatie en activering.
Ook daarom gaat er van alles gebeuren in en rond het Inloophuis. We zijn volop in beweging. Tijd om een nieuwsbrief in het leven te roepen om iedereen regelmatig te informeren.
Huisvesting
Het is inmiddels geen geheim meer dat een aantal organisaties hun krachten hebben
gebundeld en gezamenlijk op zoek zijn naar een nieuw onderkomen. Een onderkomen
waarbij wij met zijn allen onder één dak willen gaan ‘wonen’. Praktisch omdat we samen
sterker staan, maar ook omdat we geloven in de meerwaarde van een gezamenlijke
huisvesting. We kunnen meer samenwerken, gebruik maken van elkaars kracht en er zal
uiteindelijk op natuurlijke wijze verbinding ontstaan tussen de bezoekers c.q. deelnemers
van de activiteiten van de verschillende organisaties.
Op dit moment verkeren de gesprekken met de gemeente, makelaar en andere instanties
in een beslissend stadium. En omdat je een broedende kip niet moet storen laten we het
hier bij. Wij hopen in de volgende nieuwsbrief meer informatie te kunnen geven.
Openbare boekenkast
Hoeveel boeken heb jij in huis die je nooit meer zult herlezen? Deel ze in onze openbare
boekenkast en geef je boeken een tweede leven. Iedereen kan tijdens de openingstijden
boeken en/of tijdschriften brengen en gratis meenemen. Geen
boeken om in te leveren? Geen probleem. U bent welkom om boeken uit onze kast mee te
nemen. Om te houden of om te lenen. De koffie staat klaar! Vanaf 2 mei is de kast open.
Beroepskrachten
Het bestuur van het Inloophuis heeft 2 mensen aangenomen die ons komend
jaar gaan ondersteunen als beroepskracht. De aanstelling van deze
beroepskrachten is mogelijk dankzij subsidie van het Kansfonds en het
innovatiefonds van de gemeente. Voor de coördinatie van de medewerkers
en andere interne ondersteuning is Mieke Veen aangesteld. Zij is maatschappelijk werker en was de afgelopen jaren werkzaam als ambulant begeleider
van mensen met een verstandelijke beperking. Bezuinigingen maakten daar
een einde aan en bij ons heeft zij een nieuwe uitdaging gevonden.
Naast coördinatie zal zij veelal tijdens de openstelling aanwezig zijn en een
luisterend oor bieden aan zowel medewerkers als bezoekers.
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Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
10.30 —12.30 uur
Zondag
13.30—15.30 uur

Beroepskrachten (vervolg)
De tweede beroepskracht waar het bestuur gebruik van maakt is
Jos Meerssman. Bij velen wellicht bekend van zijn vorige baan
als buurtcoach in Dieren. Hij zal zich vooral richten op de externe
contacten. Bijvoorbeeld met de gemeente, het RIBW, de Siza en
andere organisaties waar het Inloophuis (meer) mee wil samenwerken. Verder gaat Jos aan de slag met de Pr zodat we ons als
Inloophuis sterker neerzetten binnen Dieren en omgeving.
Daarbij hoort ook een toename van ons activiteitenaanbod.
Uiteindelijk is het streven meer bezoekers uit een bredere doelgroep te werven. Dit past bij de nieuwe werkwijze die wordt gevraagd in de veranderende
samenleving, zonder de huidige bezoekers uit het oog te verliezen. Het zal u niet verbazen
dat we dan ook meer medewerkers nodig hebben voor de inloop en vrijwilligers om te helpen bij de activiteiten.
Naaicursus voor beginners
Het Inloophuis start op dinsdag 17 mei a.s. met een naaicursus voor beginners. De cursus
wordt gehouden op onze bovenverdieping van het Inloophuis aan de Spoorstraat 50. De
lestijden zijn van 10.00 tot 12.30 uur. Iedereen die de basisbeginselen van het werken met een naaimachine onder
de knie wil krijgen kan zich aanmelden. De cursus kent
minimaal vijf bijeenkomsten en deelname aan de cursus is
gratis. Aansluitend wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om verder te gaan. Onder begeleiding van
de vrijwillige docenten Elly Cornelissen en Diana de Jong,
kan men dan aan de slag met eigen projecten. Bijvoorbeeld zelf een kledingstuk maken of kleding verstellen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden door te mailen
naar josmeerssman@multi-interim.nl. Bellen kan ook naar
06-30455546. Voor de deelnemers is een checklist met benodigde materialen beschikbaar,
deze moet men in principe zelf regelen. Naaimachines zijn wel aanwezig.
Aanmelden kan ook op het inschrijfformulier in het Inloophuis.
Medewerkers gezocht
Het Inloophuis is 7 dagen per week geopend voor inloop. Deze inloop wordt per dag begeleid door 2 vrijwillige medewerkers. Elke medewerker doet in principe 1 x per 2 weken
dienst. U zult begrijpen dat we veel medewerkers nodig hebben om de inloop draaiende te
houden. We kunnen dan ook nieuwe medewerkers gebruiken. De taak van een medewerker is het ontvangen van bezoekers, gastvrouw en of -heer zijn. Van onze medewerkers
wordt vooral verwacht dat zij de wil hebben er voor een ander te zijn. Neem voor meer
informatie contact op met Mieke Veen. Of mail naar inloophuisdieren@gmail.com.

Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws
Facebook.com/InloophuisDieren
Wist u dat:
ons poolbiljart klaar staat
voor gebruik!

