Altijd gezellig om even binnen te komen.

Lieve vrienden en vriendinnen van Inloophuis Schothorst,
De zomer is al vol van zon, warmte, bloei en af en toe een plensbui. Voor velen wordt het genieten in
de tuin, balkon, park of natuur in de directe omgeving. Anderen trekken erop uit naar familie,
vrienden, en andere culturen.Het inloophuis zal deze zomer aangepast open blijven voor koffie en
thee en ontmoetingen. Misschien zelfs een enkele zomeractiviteit. Kijk voor de openingstijden en de
zomeractiviteiten op de website: www.inloophuisschothorst.nl
Hier zijn vrijwilligers goed bezig.
In mei liepen 9 vrijwilligers in de wijk te collecteren voor het Oranje Fonds. De
collectanten werden hartelijk bedankt voor hun inzet met een zonnebloem.
De colle te heeft €
,3 opge ra ht. Een fantastisch bedrag en hoger dan andere
keren. De helft van de opbrengst is voor het Inloophuis. Wist
u dat we ook een hele jonge collectant op maandag middag
hebben. Dan gaat Nadus rond met het bijdragebusje voor de
koffie en de thee. Dank aan Nadus.
Nieuwe vrijwillige medewerkers.
Er zijn nieuwe medewerkers gestart. Ellen Nijsse (foto) als coördinator gastmensen. Het bestuur is
aangevuld met Willy Maat en Eveline Luiten. Ellen Nijsse heeft kennisgemaakt met alle gastmensen,
het overleg voorgezeten en helpt met de intake van nieuwe gastmensen en het inroosteren. Willy
Maat zal nu ook de medewerkers vertegenwoordigen in het bestuur. Eveline is algemeen
bestuurslid. Ellen en Willy zijn bereikbaar op de volgende mailadressen:
Ellen.Nijsse@inloophuisschothorst.nl en Willy.maat@inloophuisschothorst.nl.
Er zijn ook vrijwilligers die goed bezig waren maar die om persoonlijke redenen tijdelijk of definitief
gestopt zijn. Wij zijn hen heel erg dankbaar voor hun jarenlange inzet en wensen hen veel plezier in
de toekomstige bezigheden.
Medewerkersuitje
Op zaterdag 23 september.zullen de vrijwillige medewerkers een uitstapje maken met elkaar. Dit
wordt door het bestuur mogelijk gemaakt als dank voor zoveel inzet door het jaar heen.
Wilt u ook een blijk van dank geven? Dan kunt u ze sponsoren door een vrijwillige gift te storten op
NL 53 INGB 0000437409 o.v.v. Medewerkersuitje. Alvast onze dank!
Zomerfeest zaterdag 26 augustus 2017.
Dit jaar vieren we het zomerfeest op zaterdag 26 augustus van 17 tot 20 uur. Het zomerfeest is
vanouds het feest om de medewerkers te bedanken voor hun inzet. Maar omdat dat dit jaar met een
uitstapje gedaan wordt is het Zomerfeest dit jaar voor iedereen. Daarom nodigen wij u in deze brief
van harte uit om de zomer en de start van het nieuwe seizoen met ons te vieren. Alle vrienden en
vriendinnen, medewerkers, inlopers, wijkbewoners, netwerkcontacten, introducees en
belangstellenden zijn van harte welkom. Mogelijk een leuke hernieuwde of eerste kennismaking met
ons inloophuis. Programma: vanaf 17 uur inloop met koffie/thee en iets lekkers. Daarna hapjes en
drankjes. Va af 18 uu houde e ee a e ue. (koste pe deel e e € 4,00). Om 20 uur sluiten
we af met een ijskoude verrassing. Wil je graag meedoen, geef je dan voor 22 augustus op.

Bij de barbeque zijn aanvullende gerechten uit eigen keuken van harte welkom. Denk bijvoorbeeld
aan een eigen gemaakte salade, groente hapje, stokbrood of fruitsalade? Geef wel even aan ons door
dat je iets lekkers meeneemt en wat dat wordt.
Presentie.
Present zijn in de wijk daar gaat het in het inloophuis om. Presentiewerk is een methode van werken
die in meer dan 30 jaar ontwikkeld is in buurten, wijken, organisaties als
inloophuizen straat- en buurtpastoraat. In die traditie staat ook het Inloophuis
Schothorst. Het Landelijk Netwerk DAK is een overkoepelend netwerk om kennis en ervaringen van
professionele werkers, bestuurders en vrijwilligers te delen. Afgelopen jaar is er een onderzoek
gedaan en een boek uitgebracht dat heet: Meer da ee dak. Met de o dertitel: Laagdre pelige
presentie voor kwetsbare burgers. Vanuit kleinschalige huiskamerprojecten, grotere
inloopvoorzieningen en het buurt-en straatpastoraat werken circa 150 beroepskrachten en meer dan
5000 vrijwilligers aan ontmoetingen tussen mensen, worden groepen en gemeenschappen
verbonden, wordt mensen een luisterend oor geboden en gelegenheid gegeven om op verhaal te
komen. Werken vanuit de presentiebenadering en vergelijkbare methodieken geven deze
werkplekken daarmee betekenis aan het samenleven in wijken, bereiken ze met trouwe en
betrouwbare aandacht mensen die vaak uit beeld zijn bij reguliere instanties en vormen ze stevige
schakels tussen informele en formele zorg. Het is een interessante publicatie. Ik zou het boeiend
vinden om hierover een gesprek op gang te brengen binnen het Inloophuis. Meld je aan als je mee
wil doen aan een dialoog. Dan nodig ik je graag uit.
Lief en leed.
De uitloop wordt door Louise en anderen goed verzorgd. Zo houden we contact met hen die niet
meer of minder in de gelegenheid zijn om in te lopen of mee te werken. Die aandacht wordt in de
uitloop gegeven maar ook telefonisch, via post, de mail of whatsapp. Fijn om zo met elkaar
verbonden te blijven. We hebben een bezoek gebracht aan Rob die vanwege een dubbele
longontsteking uit het ziekenhuis naar een zorghotel is gegaan om er aan te sterken.
Vakantie openingstijden.
Vorige maand hebben we een harte kreet uit laten gaan voor meer koffie en
aandacht schenkers. Gelukkig hebben 5 mensen zich gemeld. Drie van hen,
Marjan, Jos en Greet worden op dit moment door Ellen en andere gastmensen
ingewerkt Heel hartelijk welkom en fijn die extra aandacht in de inloop. Fijn dat
we met hun bijdrage het zomerrooster rond gekregen hebben en tenminste twee of drie keer per
week open kunnen blijven. Zie voor de zomeropeningstijden de flyer op tafel (om mee te nemen) en
de website: http://inloophuisschothorst.nl/activiteit/vakantieopening/
Beleef Schothorst op zaterdag 2 september.
Wij zijn er op Beleef S hotho st . Ee ijka ti iteit o do het i kel e t u e de Hoekstee
waar iedereen elkaar kan ontmoeten, kan zien wat er in de wijk op sociaal, spiritueel sportief en
recreatief te beleven valt. We delen dan ook ons programmaboekje uit. Hierin presenteren we de
vaste en nieuwe activiteiten van september t/m december. Kom je even langs tussen 11 en 14 uur?
Ik heb met plezier deze brief geschreven. Ik wens iedereen een hele ontspannen zomer met
vrolijke ontmoetingen. Laat los wat je niet nodig hebt, sta open voor wat je toe komt, geniet
van de zomer om weer geïnspireerd present te kunnen zijn. Ik groet het Licht in jou, Namasté.
Trudy Paus.
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