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Van het bestuur

door Reina, onze voorzitter
Nu de vakanties voorbij zijn, gaat ook het IHS weer van start. Maar nog niet op
een nieuwe plek! Tijdens het zomerfeest konden wij over een mogelijk nieuw
huis vertellen. Er waren zelfs twee huizen. Maar toen het bestuur met Trudy
mocht rondkijken, beslisten wij dat deze huizen, anders dan de locatie, niet
geschikt waren. Spijtig, maar we gaan gewoon door met het werk in de Batostraat en zoeken, positief gesteund door de Alliantie, verder.
Belangrijk is ook de aansluiting van ons huis bij de Stichting Inloophuizen
Amersfoort (SIA), vorig jaar opgericht als overkoepelend orgaan. We zijn bij de notaris geweest om de
eerste afspraken te maken. Het is de bedoeling dat deze procedure voor het eind van het jaar is afgerond.
In de eerstvolgende bestuursvergadering zullen we ons uitgebreid met alle vragen voor het
komende seizoen bezighouden. We wensen u een goede, vruchtbare tijd toe, tot ziens in de Batostraat 2!

Vijftig vierdaagses voor Renate Krebs

Op zondag 18 september werd een trouwe ‘inloopster’ in het zonnetje gezet:
Renate Krebs (78). Zij liep dit jaar voor de 50ste keer de Nijmeegse Vierdaagse.
Terugkijkend naar de hoge temperaturen dit jaar, en nogal wat uitvallers, zegt
Renate: ,,Het is belangrijk om naar adviezen te luisteren. Dat heb ik gedaan.
Verder heb ik natuurlijk de nodige ervaring.’’ In het inloophuis laat Renate zich
regelmatig zien, vanwege de sfeer en de gesprekken. Het feestje dat wij ter ere
van haar bijzondere prestatie gaven, was een succes.

Een bol wol en een zin van ons allen

Aan het begin van de zomer kwamen medewerkers en bestuursleden samen om
te praten over visie en beleid. De inspirerende dag begon met elkaar staande
een bol wol toe te gooien waaruit een verbindende ‘spin’ ontstond. Een gesprek
in drie groepen volgde. Aan het eind van de bijeenkomst breiden we met elkaar
woord-na-woord één zin, die onze gezamenlijke intentie weergeeft. De zin luidt:
‘Wij willen met wijkbewoners een plek creëren om met en voor iedereen een
warm, open huis te bieden waar aandacht is’.

Achter de schermen
Miryam: ‘Nadat ik jaren als ‘inloper’ bij het inloophuis kwam, ben ik begin mei
als vrijwilliger communicatie bij Inloophuis Schothorst begonnen. Mijn taken zijn
o.a. posters ontwerpen voor aan de ‘lat’ in de huiskamer om zo activiteiten aan
te kondigen, meehelpen bij het beheer van de website, en bij deze nieuwsbrief.
Er ging een wereld voor me open, toen ik voor het eerst boven op het kantoortje
kwam. Er worden roosters gemaakt, er wordt door werkgroepjes overlegd,
ideeën worden uitgewisseld. Iets wat me direct opviel, was dat er veel aandacht
is voor elkaar, net als bij de inloop. Dat betekende voor mij als taakgericht
persoontje, dat ik een knop om moest zetten. En toen ontdekte ik... dat óók op
kantoor de kracht van Inloophuis Schothorst ligt in: ontmoeting. Dat biedt ieder
de kans zich te ontplooien. Ik vind het heel mooi om daaraan te kunnen
bijdragen!’

‘Kom ook in onze gezellige huiskamer!’

Wij waren aanwezig op de eerste sociale markt in de wijk! Die vond plaats in de
kerk De Hoeksteen. In een deel van de zaal was een gezellige huiskamer ingericht. Onze gastmensen waren er aanwezig om, net als in het inloophuis, een
kop koffie of thee, maar vooral ook aandacht te schenken aan belangstellende
wijkbewoners. Het programmaboekje, vers van de pers, werd uitgereikt. Het was
een zonnige dag die veel netwerkcontacten mocht opleveren.
Aan ieder die heeft meegeholpen: hartelijk bedankt voor je tijd en inzet!

Hulp gezocht!

Achter de schermen wordt er veel gedaan om de inloop en activiteiten mogelijk
te maken. Ter ondersteuning van ons team zoeken we iemand die allerlei
administratieve taken kan uitvoeren, zoals mails en telefoon beantwoorden,
vergaderingen bijwonen en notuleren. Op de website vind je de volledige tekst
van de vacature (klik in de smalle zwarte balk bovenaan op ‘vacatures’).
Ken je of ben je iemand die ons hierbij kan helpen? Dan horen we graag van je.
Ook als één van de andere vacatures je aanspreekt: kom in contact!

Donateur worden?

Veel van wat Inloophuis Schothorst doet, wordt door de kerken gedragen. Daarnaast zijn er donateurs die
het werk steunen. Wilt u ook een bijdrage geven? Dat kan door een eenmalige of frequente gift over te
maken op bankrekening NL53 INGB 0000 4374 09. Wij hebben een ANBI-status.

Vooruitblik

Er komen leuke activiteiten aan, met voor elk wat wils. Zo organiseren we in de
herfstvakantie onder andere een yoga-workshop, en een knutselmiddag voor
kinderen. Ook de wijkmaaltijden, de wandelgroep en pilates-op-de-stoel zijn na
de zomer weer begonnen. En op zondagmiddag 2 oktober kijken we samen een
film over Franciscus van Assisi, op wiens naamdag Werelddierendag wordt
gevierd. Nieuwsgierig naar één van de activiteiten? Je bent van harte welkom om
eens binnen te lopen. De koffie staat klaar!
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