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Ee  kaartje ij reugde e  erdriet  
Het IHS stuurt kaartjes aan mensen die meeleven kunnen 

gebruiken. ,,Het is een hart onder de riem steken in situaties 

die daarom vragen,  omschrijft vrijwilligster Truus. Al tien jaar 

lang is zij als vrijwilliger bij het IHS betrokken. Ze ziet zich als 

een manusje van alles. Ze is al gastvrouw  

geweest, ze regelde uitjes en ze hielp bij  

een verbouwing, en bij rommeldingen ,  

zoals ze ze zelf noemt. Dankzij haar gast- 

vrouwschap leerde ze veel inlopers ken- 

nen, wat handig was toen ze later kaarten ging versturen. ,,Ik 

zorg ervoor dat iemand een kaart krijgt die bij hem of haar 

past,  legt ze uit. ,,Laatst bij een ziekenhuisopname stuurde ik 

een vogelkaart, omdat die persoon helemaal weg is van vo-

gels.  Niet alleen bij spannende of verdrietige gebeurtenissen 

zorgt Truus voor een kaartje, ook bij een blij bericht of een 

verjaardag. Hoe ervaart ze dit werk? ,,Ik doe mijn best en 

merk dat het op prijs wordt gesteld,  zegt ze bescheiden.  

Vitale wijken  

Amersfoort werkt aan een betere Sociale Basis Infrastructuur in 

de wijken. IHS was erbij toen hierover bewoners-bijeenkomsten 

in Schothorst werden gehouden. Wijken moeten vitaler worden 

en digitaler. Voor buurtinitiatieven en wijkplannen is geld 

beschikbaar. IHS-coördinator Trudy Paus: We verdiepen ons in 

wat er speelt en wat we als IHS kunnen betekenen. 

Afscheid  

Vorige maand overleed Ria Steinhauzer, een wijk- 

bewoonster die vanaf het begin het IHS een warm  

hart toedroeg en zo lang ze kon deelnam aan activi- 

teiten. Ze vond het IHS een bindmiddel in de wijk.  

Na Ria s heengaan was er in het IHS een bijeenkomst ter herin-

nering aan haar. Wij zullen haar missen.  
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Van het bestuur. 

Onze secretaris Klaas van der Horst heeft na 3 jaar bestuurslidmaatschap aangegeven te moeten stoppen, om meer  

tijd vrij te krijgen om zijn oude studie als historicus weer op te gaan pakken. Hij, en wij wilden graag afscheid van 

elkaar nemen, en doen dat tijdens een medewerkersbijeenkomst aanstaande zaterdag. Wij zijn Klaas  

zeer dankbaar voor het vele, vaak niet geziene, werk dat hij gedaan heeft zoals bankrekeningen en verzekeringen 

ordenen, de ANBI-status veilig stellen en naast het secretariaat ook de eerste contacten met de SIA leggen! Klaas, 

héél hartelijk bedankt!  

In de laatste maanden is het bestuur intensief bezig geweest met twee zaken: (1) De voorbereidingen voor de fusie met de 

Stichting Inloophuizen Amersfoort, die per 1 juli a.s. zal plaatsvinden. In dat verband heeft op maandag 23 mei jl. een kleine 

maar belangrijke bijeenkomst plaats gevonden: Bert van Houdt- bestuurslid van SIA, Reina van Mourik, voorzitter van het IHS en 

Trudy Paus hebben hun handtekeningen gezet onder de arbeidsovereenkomst waarmee Trudy per 1 juli a.s. haar werk voor het 

IHS voortzet, dan onder verantwoordelijkheid van SIA. (2) Contact met de Alliantie over een ander huis in Schothorst; een huis 

dat meer mogelijkheden biedt om ook andere activiteiten te ontwikkelen. Wij hopen daarover op korte termijn meer te kunnen 

zeggen. Zoals eerder gemeld, vindt zaterdagmorgen 28/5 onze halfjaarlijkse bijeenkomst van medewerkers en bestuur plaats. 

Deze keer willen we, naast afscheid van Klaas en gezellig samen koffiedrinken, met elkaar in gesprek gaan over de identiteit van 

ons Inloophuis; hoe geven wij die vorm, wat vinden we wel/niet belangrijk, hoe kijken we ook van daaruit naar de toekomst? 

We zien uit naar een inspirerende ochtend. 

 

Hier o e  ee  i druk a  het huisaltaar  in de woonkamer 

zoals gebruikt tijdens de viering van ons dertig-jarig bestaan. 

Avonden over opvoeden van pubers / jongeren 

Elke derde dinsdagavond van de maand komen opvoeders van 

pubers en jongeren naar het IHS, waar wijkbewoonster en 

gezinscoach Frederique Buys met hen praat. Wat is haar doel? 

Ze zegt: ,,Ik coach ouders van pubers. Ik vind dat deze ouders 

elkaar te weinig zien. Ze weten van erge dingen die hun kind 

soms doen, maar ze zwijgen erover. Op zo n avond spoor ik hen 

aan om het tegen elkaar te zeggen. Ze geven elkaar tips. En ze 

denken: gelukkig ben ik niet de enige!

Dertig jaar dele  

Vrijwilligers IHS Schothorst nemen een kijkje in Almere 

Inloophuis Schothorst staat niet op zichzelf. Dat bleek weer 

eens toen een groep IHS-vrijwilligers onlangs het collega-

inloophuis De Ruimte in Almere bezocht. Ze kwamen met 

twee volle busjes en werden in de grote huiskamer van De 

Ruimte ontvangen. Gezellig en nuttig, vond iedereen de 

ontmoeting, met als ingrediënten informatie-uitwisseling, een 

rondleiding in het inloophuis daar, een lunchbuffet en een 

wandeling door Almere. Van allebei de kanten werd het 

beaamd: van elkaar kun je leren en je kunt elkaar inspireren! 

Hieronder een foto van het Almeerse inloophuis, en een 

overtuigend teken van de gastvrije ontvangst. 
 

 


