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werkbijeenkomst Vinden & Verbinden. Deze interactieve
bijeenkomst is van 14.30 tot 17.00 uur in Het Duynhuis en is
voor iedereen die werkt in de zorg en hulpverlening. Als
beroeps of via een vrijwilligersorganisatie. Wij informeren u
over de verschillende activiteiten en mogelijkheden in het
Inloophuis. Samen met u gaan we in gesprek over het vinden
van de doelgroep en de verbinding met de door hen
gewenste dagbesteding. Wat zijn de behoeften van mensen,
wat mist in ons aanbod maar vooral hoe krijgen we samen de doelgroep over de ‘drempel’.
We kijken ook naar de mogelijkheden voor arbeidsmatige dagbesteding. U kunt zich nog
aanmelden voor deze bijeenkomst. Stuur een mail naar jos@inloophuisdieren.nl.

ORANJE FONDS STEUNT INLOOPHUIS KOMENDE JAREN
We zijn harstikke blij dat het Oranje Fonds het Inloophuis ook de komende drie jaar financieel
ondersteunt. Daarmee kunnen we wat we ingang hebben gezet door ontwikkelen en
structureel inbedden. Het Oranje Fonds stelt voor de jaren 2019, 2020 en 2021 bedragen
beschikbaar van respectievelijk € 23.500, € 20.000 en € 16.500. Met steun van andere fondsen,
de provincie en de gemeente lijkt de beroepsmatige ondersteuning die we daarbij nodig
hebben tot en met 2021gewaarborgd.
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AUTISMEBELEVINGSCIRCUIT OOGST VEEL WAARDERING
Geslaagde themabijeenkomst met ABCircuit
Woensdag 12 september organiseerde het Auticafe Dieren een themabijeenkomst. Dit keer
stond het Autisme Belevings Circuit op het programma. Er was ruimte voor 20 personen om
mee te doen en die hadden zich ook aangemeld. Tien korte opdrachten brachten de
deelnemers in de gevoelswereld van
autisme. De begeleiding was in
handen van Tom van Duuren en Silke
Polman van De Onderwijsspecialisten
Team Autisme uit Arnhem.
In tweetallen werd het circuit gevolgd.
Tussendoor en na afloop was er
gelegenheid om vragen te stellen.
Daar werd gretig gebruik van
gemaakt. De deelnemers waardeerden het circuit. Het bracht meer begrip hoe autisten de
wereld ervaren en waar zij tegen aanlopen. Tijdens de evaluatie bleek dat ouders en partners
hun familieleden nu beter konden begrijpen hoe die de wereld meemaakten. Uit twee
reacties op Facebook bleek de waardering: “Het was een bijzondere en zeer waardevolle
belevenis. Bedankt” en “Wat was dit een geweldige avond, we hebben hier zoveel van
geleerd”. Voor de begeleiding was de kleine huiselijke setting een prettige uitzondering op
wat ze normaal aantroffen. De doelgroep was zeer divers: dominee, hulpverleners, vrijwilligers,
ouders en partners van iemand met autisme.
Met dank aan Theo Jansen van Rheden.Nieuws voor de foto.

OOK KANSFONDS / FONDS FRANCISCUS STEUNT INLOOPHUIS
Wij ontvingen al steun van het Kansfonds. Tot tevredenheid zegden zij ook voor 2019 een mooi
bedrag toe van € 22.500. Voor de jaren daarna zijn we nog in overleg. Het Kansfonds is 61
jaar geleden opgericht om te voorkomen dat kwetsbare mensen buitengesloten raken. Het
katholiek sociaal denken is daarbij altijd hun kompas geweest. In 2017 leidde dat kompas hen
naar een groep mensen die extra kwetsbaar dreigt te worden. Als gebaar aan hen en de
samenleving, introduceert Kansfonds een speciaal fonds op naam: Fonds Franciscus. Fonds
Franciscus is een vangnet voor mensen waar nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Fonds
Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de
ondersteuning en versterking van ongeveer 200
inloophuizen in Nederland. Omdat dit dé belangrijkste
plek is waar deze mensen nog contact van mens tot
mens hebben.
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Wat doet Fonds Franciscus
Veel inloophuizen hebben moeite om hun financiële exploitatie rond te krijgen of
noodzakelijke nieuwe activiteiten op te starten. Kansfonds ontwikkelt gedurende 5 jaar een
programma dat tastbare oplossingen biedt voor het
structurele voortbestaan van de sector. Tegelijkertijd
gaan we op zoek naar partijen die willen meedoen.
Die met kennis, tijd of geld willen bijdragen aan een
plek waar mensen in sociale nood terechtkunnen.
Omdat ze menselijke waardigheid -net als wij- ook
een grondrecht vinden. Uw steun is nodig om hen
een plek te bieden waar zij nog warmte en menselijk
contact ervaren.

FORMULIEREN HULPBRGIADE
Wethouder Gea Hofstede opende op 17 september de 2e locatie van de FormulierenHulp.
Inwoners van de gemeente Rheden kunnen nu óók terecht bij de FormulierenHulp in Het
Duynhuis in Dieren. Iedereen krijgt ze weleens, lastige brieven en moeilijke formulieren bij een
aanvraag van bijvoorbeeld een regeling. Soms maken mensen er geen gebruik van, omdat
ze het formulier niet goed begrijpen of het niet kunnen invullen. Of soms gewoonweg niet
weten welke
mogelijkheden en
voorzieningen er zijn. Als
het alleen niet lukt dan
kan dat vanaf nu ook
samen met een vrijwilliger
van Formulierenhulp
Dieren. Geschoolde
vrijwilligers van Humanitas
en Schuldhulpmaatje zijn
aanwezig die helpen bij
het invullen van
formulieren of de inhoud van brieven begrijpelijk kunnen uitleggen. Bezoekers kunnen
daarnaast terecht voor informatie en praktische hulp bij hun financiële administratie.
Formulierenhulp Dieren houdt elke maandagochtend van 9:30 tot 11:30 spreekuur in het
Atelier van het Inloophuis (in Het Duynhuis), Van der Duyn van Maasdamstraat 63 in Dieren. Je
kunt zonder afspraak binnenlopen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
formulierenhulp.rheden@humanitas.nl.
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NIEUWE ACTIVITEITEN
Ook in oktober schrijven we weer nieuwe activiteiten bij op ons programma. Willem Buffing,
voormalig tekendocent van een mbo gaat mensen 6 weken lang de basisbeginselen van het
tekenen bijbrengen. Er is een groep op dinsdagavond en een op donderdagmiddag. Binnen
een week kwamen er 11 aanmeldingen.
Het RIQQ bracht ons in contact met Maatje en Ido de Poorte uit Rheden. Zij verzorgen vanaf
18 oktober wekelijks muziekles op donderdagmiddag. In een informele sfeer leren mensen
noten lezen en mee ‘trommelen’ op de maat. Gaandeweg komen er eenvoudige
muziekinstrumenten aan te pas.
Elke laatste donderdag van de maand is er een Internationale vrouwenclub. Onder leiding
van Marianne van de Berg en Rukiye Palavan komen dames van alle nationaliteiten bij elkaar.
Voor de gezelligheid maar ook voor serieuze thema’s. Deze worden in onderling overleg
bepaald. De bijeenkomsten zijn van 13.15 tot 14.15 uur.

OOK SOCIAAL RAADSLIEDEN IN INLOOPHUIS
In verband met de verbouwing van de bibliotheek was het Sociaal Raadsliedenwerk van
Rijnstad op zou naar een tijdelijk onderkomen in Dieren. Wij werkten graag mee aan hun
verzoek om bij ons in te trekken. Hun wekelijkse aanwezigheid op maandagmiddag zie we als
een meerwaarde voor ons aanbod. Elke maandag van 13.30 tot 14.30 uur is er
inloopspreekuur. Telefonisch spreekuur is er van maandag t/m donderdag tussen 13.30 - 15.00
uur, tel. 0263127999. Of mail naar hulpverlening@rijnstad.nl.

GASTVROUWEN OF HEREN GEVRAAGD
Ons activiteitenaanbod is sterk toegenomen. Dat kan dankzij nieuwe
vrijwilligers die zich hebben gemeld. Mede door deze groei is er
behoefte aan nieuwe mensen. Op dit moment zoeken we vooral
gastvrouwen of gastheren voor onze vrijetijdsbesteding. Wilt u zich op
een of andere manier inzetten voor het inloophuis, neem dan
vrijblijvend contact met ons op. Er is vast wel iets wat bij uw aanbod past. Stuur een mail naar
info@inloophuisdieren.nl en meld u aan voor een vrijblijvend gesprek.
Wilt u voor uzelf, voor uw organisatie of voor uw ouders een overzicht van alle activiteiten?
Stuur dan een mail naar jos@inloophuisdieren.nl en u ontvangt een pdf-bestand.
Wij waarderen het als u ons aanbod onder de aandacht brengt van mensen voor wie ons
programma interessant is. Wij komen graag kennismaken met onze toekomstige bezoekers.

