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Zo dankbaar staan ze te bloeien in het WH
Het WERELDHUIS heeft ook in het jaar 2020 haar voortbestaan weer bewezen.
Vele oude maar ook nieuwe gasten en belangstellenden wisten ook dit jaar weer de weg te
vinden naar het pand Dijkhoeve 1.
Dit jaar heeft ons echter van alles gebracht dat we niet verwacht hadden. Natuurlijk waren er
wel berichten van een Covid 19 virus, maar niemand verwachtte, in januari, dat het voor de
gasten van Het WERELDHUIS zo vervelend zou worden.
Een jaar waarin momenten van drukte en lekker bezig zijn, zouden worden afgewisseld met
niets doen. ‘Intelligente Lock Down’ en/of ‘totale Lock Down’ waren toch woorden die we
echt niet kenden in Nederland.
Een jaar werd het met heel grote impact op ons leven en zeker opdat van onze doelgroep van
kwetsbare mensen. Kwetsbaar, in de zin van lichamelijk ,maar ook zeker in geestelijk
opzicht. Geestelijk, in die zin dat men makkelijk kan vereenzamen. Door die vereenzaming
ontstaan weer lichamelijke klachten. Kortom de fut gaat eruit, alles gaat kraken en piepen in
het lichaam omdat we in dit jaar wel heel erg veel zaten. Daarom hebben we ook, in onze
mails, gewezen op het moeten bewegen en het doen van allerlei strek en rekoefeningen. We
hebben onze gasten geactiveerd om het huis uit te gaan en te gaan wandelen, wat zeker op dit
moment erg belangrijk is om gezond te blijven.
Maar ook is er geattendeerd op mogelijkheden om zich via cultuur etc. op te peppen in
geestelijke zin. Niet verarmen was de boodschap. We zijn een generatie van mensen die het
digitale soms meer, soms minder, omarmt hebben. Maar waar nu toch ook de zegeningen van
worden ingezien en dus neemt het gebruik toe.
Wat is er niet allemaal mogelijk met You Tube, Google, Marktplaats, Houten helpt elkaar,
Handje helpen, Present, Van Houten &Co, de kerken met hun ‘uitzending gemist’, etc. etc..
Maar de Corona maakte ook dat er stringente maatregelen in Het WERELDHUIS dienden te
worden genomen. Door het moeten vertrekken van onze slaapwacht, waren we wel in staat
om één in _en één uitgang te kunnen realiseren, iets dat van overheidswege werd geadviseerd
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Daarnaast is het hele pand bewegwijzerd met pijlen en stickers ‘Houd 1.5 m afstand’. Ook is
er hygiëne materiaal aangeschaft voor, bij binnenkomst, handen desinfecteren; bij toilet
gebruik desinfecteren, maar ook om het de gastvrouwen /- heren, mogelijk te maken de
toiletruimten en keuken telkens extra schoon te maken.
Vrijwilligers
Ook voor onze vrijwilligers was 2020 een vreemd jaar. Het jaar werd tot drie maal toe
onderbroken door deels of gehele inactiviteit. Iets waar we ook mee moesten leren omgaan,
Er waren vrijwilligers die vanwege de Corona maatregelen, (tijdelijk) moesten afhaken
vanwege kwetsbare mensen thuis, of zichzelf te kwetsbaar vonden om nu mee te blijven
werken.
Dat is natuurlijk heel begrijpelijk, maar spijtig voor hen en onze gasten, heel bekende
gezichten vallen dan weg. Planmatig gaf het minder problemen, alleen werden er omzettingen
gevraagd van vaste dagen van de overblijvende gastvrouwen/-heren. Bovendien werd er
direct de afspraak gemaakt om in het vervolg alleen op de woensdag, donderdag en vrijdag
het WERELDHUIS open te stellen voor onze gasten. De maandag en dinsdag werd
gereserveerd voor het Doorgeefluik, dit om door elkaar lopende verkeersstromen en het niet
goed afstand kunnen houden te voorkomen. Tevens werden de ontmoetingsruimten Corona
proof ingericht door de stoelen ruimer uit elkaar te zetten en om en om een pluche beer te
plaatsen. Die stoelen (met beer) mochten dus niet gebruikt worden om te zitten, noch ze weg
te schuiven, om te voldoen aan de gevraagde afstand.
De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de hele Houtense_ en WERELDHUIS
gemeenschap.
Veel narigheid op het gebied van geestelijke gezondheid wordt, door activiteiten zoals o.a. in
Het WERELDHUIS georganiseerd, voorkomen.
Zonder vrijwilligers is ons werk nergens. Wij beseffen dat erg goed en we hopen dat dit ook
bij de ons ondersteunende partijen het geval is.
De inzet van hen stemt ons, en onze gasten, tot dankbaarheid.
.
Deze inzet hebben we ook dit jaar weer gekapitaliseerd om aan de Houtense politiek duidelijk
te maken dat ons ondersteunen door o.a. het beschikbaar stellen van ruimte, hen veel
besparing oplevert, in sociaal maatschappelijk opzicht, die feitelijk niet goed door te rekenen
is. Maar bij kengetallen doen we een poging.
Alleen de inzet van de vrijwilligers is via, inzet uur x een minimum uurloon, te vertalen in
kosten die feitelijk voor de gemeenten baten zijn.
De baten zitten verder in het feit van veel minder gezondheidsklachten en dus veel minder
beroep op de gemeentelijke/overheidsvoorzieningen. Een dag liggeld of verzorging in een
instelling is een te berekenen bate, die zeker opweegt tegen de investering in het ‘om niet’
beschikbaar stellen van gemeentelijk onroerend goed. Wij hopen op deze ondersteunende
investering te mogen blijven rekenen, zodat wij ons werk in Het WERELDHUIS hier of
elders te mogen blijven voortzetten.
Gelukkig kunnen we, tot nu toe, voldoende vrijwilligers vinden en vasthouden. Kerken
breed wordt daar een bijdrage aan geleverd. Maar ook niet kerk-gebonden vrijwilligers
hebben de weg naar Het WERELDHUIS gevonden. Daar waar gasten veelal meerdere
dagen in de week langs komen om zich te laten verwennen en anderen te ontmoeten, vullen
de vrijwilligers, in de meeste gevallen maar één dagdeel per week in. Een enkeling wil
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meer en dat kan. We streven er naar bij elke activiteit minimaal 2 vrijwilligers aanwezig te
hebben in Het WERELDHUIS.
Voordeel van deze inzetbaarheid is dat de gasten telkens andere gastvrouwen/-heren zien
waardoor er een betere band ontstaat als geheel en men zich ook ruimer en vrijer opstelt.
Helaas moesten we in juli plotseling, juist in de Corona lock-down, afscheid nemen wegens
overlijden, van onze jongste vrijwilligster. Het was moeilijk omdat we niet bij de dienst, noch
bij de begrafenis zelf mochten zijn. Wel hebben een aantal van ons bij de begraafplaats Oud
Wulven een, binnen de Corona regels, gepast eerbetoon kunnen tonen. Wij missen nog
dagelijks, zowel collegae als gasten, haar gastvrijheid en gulle lach.
Stages
Dit jaar hebben we ook weer vrijwilliger/stagiaires gehad. De eerste kwam via het gymnasium
Utrecht en was inzetbaar voor alle voor de hand liggende karweitjes. Zelf vond ze met name
het Nederlands geven erg leuk en kon snel in 1 op 1 situaties worden ingezet. De tweede
kwam via Lister dagbesteding. Ze was /is bij ons zeer actief. Naast haar officiële dag, wa/iss
ze ook vaak op andere dagen aanwezig.
De derde stagiair kwam via Wellandt voor een snuffelstage, met als doel: heb ik nu wel de
juiste studie gekozen. Met een vierde stagiaire (MBO) zijn wel gesprekken gevoerd over de
invulling, maar hebben we vanwege de lock-down moeten verschuiven naar 2021 Door
ruimte in haar studieprogramma kon zij de stage ook op andere momenten binnen de
opleiding in delen.
Gasten
De samenstelling van onze gast populatie is zeer divers. Dames zijn (nog) in de meerderheid,
maar inmiddels zijn er ook aardig wat heren. Op sommige ochtenden/momenten waren ze
zelfs in overtal. Evengoed als de vrijwilligers vanuit verschillende denominaties afkomstig
zijn, is dat ook het geval met onze gasten. Qua leeftijd variëren ze van goede 40ers tot 70ers
met uitschieters naar boven, de kranige 90er wordt afgewisseld door een ‘spring in het veld’,
die meekomt met moeder, vader of oma. Hiervoor is dan ook de speelhoek een geliefde plek.
Wat wil je, met steeds wisselend aanbod aan speelgoed, waar ze dan vaak ook nog iets van
mogen meenemen.
Er is respect voor een ieder zoals hij of zij komt. Iedereen is welkom, ongeacht kleur, geloof
of identiteit. Er is een luisterend oor, daar waar het nodig is. Aandacht voor de ander en
ruimte om lopende zaken, vrolijk of triest, onder de aandacht te brengen. Regelmatig
worden er dan ook kaarten, ter bemoediging, gestuurd naar diegene die een tijdje niet meer
kunnen komen. Op deze wijze blijft de band bestaan. Onder de gasten ontstaan min of meer
blijvende ontmoetingen waardoor de opzet, eenzaamheid voorkomen, voor ons geslaagd is.
Als wij te horen krijgen, ‘zonder Het WERELDHUIS was ik mijn bed niet uitgekomen’,
weten we waarom en waarvoor we het doen,
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Lief en leed
Afgelopen jaar was er ook onder onze gasten wel narigheid te vermelden. Twee gasten
werden buiten Houten opgenomen in voor hen passende verzorgingshuizen. Aan hen wordt
nog regelmatig een kaartje gestuurd. Ook de zaterdag zingeving groep besteed aandacht aan
hen, zodat ze toch nog wat verbonden blijven met Houten.
Een van onze gasten werd getroffen door een felle brand onder haar flat, zodanig dat zij
weken lang eerst in een hotel en daarna in een andere woning moest verblijven. Inmiddels
heeft zij gelukkig weer een andere woning toegewezen gekregen.
Een grote impact op het reilen en zeilen van Het WERELDHUIS heeft het ,om
gezondheidsredenen, uitvallen van de mede coördinator. Daar waar we gewend waren diverse
taken te verdelen kwam het nu op één persoon neer. Ook het overleg met de gemeente dus.
Dat is op zich een normale zaak, maar geeft de noodzaak aan dat we op zoek gaan nar
ondersteuning. Belangrijk is dat er vooruitgang is in het ziektebeeld, maar dat algeheel herstel
lange tijd zal vragen.
Gelukkig wordt al in sommige zaken door haar weer meegewerkt/gedacht.
De lock-down perioden bracht veel ander contact met zich mee. Er zijn onder elkaar heel veel
kaartjes, telefoontjes, mails en soms bezoekjes aan huis, uitgewisseld.
In de lock-down perioden hebben we als team, vrijwel om de twee weken, een mail doen
uitgaan ter bemoediging, met verwijzingen en links naar hulp of bijzondere activiteiten, die
ons door Kerken, Present, Houten Helpt e.a. werden aangereikt. Vaak gelardeerd met een
gedicht en altijd met een Arabische vertaling van de brief erbij.
De meeste van deze mails gingen naar belangstellenden en gasten en sommigen naar alleen
de doelgroep gasten en/of NT2 deelnemers.
Financiën algemeen en sponsoring
Het financieel mogelijk maken van de diverse activiteiten wordt gerealiseerd door donaties
van gasten, bijdragen van derden gebruikers, bijdragen van de dragende kerken en het
verwerven van subsidies. Het zal duidelijk zijn dat juist door de Corona dips het gebruik van
derden behoorlijk is teruggelopen omdat we in deze perioden niemand mochten ontvangen of
dat de groepen, die reeds hadden afgesproken, zich terugtrokken. Wat dat betreft is het een
mager jaar geworden. De te nemen hygiëne maatregelen kosten echter aardig wat, maar dat
kon nog worden opgevangen door donaties van de gasten en hulp via kerkcollecten.
De eerste lock-down hebben we de schoonmaak gewoon laten doorgaan omdat, en het
Doorgeefluik nog gebruik maakte van de ruimten, en er toen ook nog wel groepen actief
waren.
Vanaf de tweede lock-down hebben we ook dat stilgezet, op een incidentele keer na.
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Dit alles maakt, dat we toch nog wat inkomsten aan de reserve voor een derde vestiging
hebben kunnen toevoegen.
De moes- en bloementuin
We zijn in staat geweest om onze voornemens van groente en
bloementuin te realiseren dankzij de verkregen gelden van
Groenfonds en Oranjefonds. Een drietal bakken op hoogte, maakt
het ook voor de rolstoelers leuk om er wat in te doen. Bijgaand een
foto van het planten van, niet de fruitboom zoals aangekondigd,
maar een mooie hoge Amberboom. De fruitbomen staan voorlopig
in het dambord, moeten eerst wat groter worden voordat ze een
andere plek krijgen.
De plek van de tuin is dit keer aan de rand van het schoolplein, maar
wel met de bekende pallet bakken.
Vanwege de droogte in de zomer en najaar 2019 hebben we pas in
voorjaar 2020 alles kunnen realiseren zoals we ons voorgenomen
hadden, Diverse soorten groenteplanten in de bakken en bloemenzaad.
De taxushaag is op hoogte weer aangevuld. De oogst was rijkelijk.(zie foto’s) Dit mede
dankzij het vrijwel dagelijks begieten, door één van onze gasten

Sponsoring
Xenos nog gaf weer veel verschillende materialen in de eerste maanden van 2020, zowel food
als non food. Met de Corona is dit gestopt. Wel logisch, want ook zij moeten als winkelketen
zien te overleven.
Indien een activiteit dat vraagt zullen we altijd proberen, in het kader van mede
maatschappelijke verantwoordelijkheid willen dragen, organisaties/subsidiegevers, voor
sponsering, te benaderen.
Zie voor alle sponsoring onze website www.houtenontmoet.nl
Eind 2019 mochten we een heel fraaie piano in ontvangst nemen, waarvan al veel gebruik is
gemaakt. Dit hadden we in het periode verslag van 2019 niet vermeld.
Daarnaast zijn we de gemeente Houten dank verschuldigd, vanwege het vrijwel om niet,
beschikbaar stellen van de ruimte aan de Dijkhoeve. In feite onze grootste sponsor.
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Stichting Houten Ontmoet en financiële verantwoording
De financiële verantwoording van Het WERELDHUIS gebeurt in een gecombineerde
jaarrekening van Stichting Houten Ontmoet. Het deel aangaande Het WERELDHUIS is
als een aparte bijlage verkrijgbaar en wordt, mede in het kader van de ANBI status, ook
gepubliceerd op de website van Het WERELDHUIS.
Het bestuur van de Stichting Houten Ontmoet heeft op dezelfde wijze als in de vorige verslag
periodes, zich gehouden aan haar wens om een bestuur op afstand te zijn. Het WERELDHUIS
is in het bestuur vertegenwoordigd. In het bestuur wordt rekening en verantwoording afgelegd
van de ondernomen activiteiten en gewag gemaakt van nieuwe ontwikkelingen.
Als coördinerend team van Het WERELDHUIS realiseren we ons, dat er in de toekomst, een
groter bedrag voor huisvesting (huur, gas licht, water en gebruikelijke onderhoudskosten) zal
moeten worden opgebracht. Het is daarom goed een voorzichtig financieel beleid te voeren en
de dan opnieuw op te bouwen buffer, als reservering in te zetten voor dat doel. Dit is ook
kenbaar gemaakt aan het bestuur van de Stichting Houten Ontmoet. Het huidige
gebruikerscontract loopt tot 2023. In de perspectiefnota 2040 is de locatie Dijkhoeve
onderdeel van de Centrum ontwikkeling. Sommige zaken kunnen in gemeenteland erg snel
gaan.
Medegebruikers
Doordat de nieuwe locatie aan het Dijkhoeve 1, één derde van de ruimte is die we gewend
waren aan het Lupine-oord, is er veel beknibbeld moeten worden op gebruiksmogelijkheden.
Hierdoor konden we ook minder vergoeding vragen van onze medegebruikers. Ook hebben er
een aantal moeten afhaken. Het is bijvoorbeeld vrijwel niet meer mogelijk, vanwege
eventuele geluidsoverlast door gebruik van muziek of video/beamer, meer dan één activiteit
per dagdeel te organiseren.
Het WERELDHUIS heeft ook in 2020 weer permanente medegebruikers gehad. Die
passen in de missie en visie van Het WERELDHUIS (zie hiervoor
www.houtenontmoet.nl/wereldhuis)
Slaapwacht
Zoals we bij het publiceren van het vorige verslag al vermeldden: citaat:
Op het moment van het sluiten van het verslag jaar, was dit nog niet geregeld.
(Hoewel zowel slaapwacht als wij er goede hoop op hadden, heeft de nieuwe
burgervader op het moment van dit schrijven besloten, het in zijn hoedanigheid als
hoofd veiligheid, niet toe te staan.)
Helaas betekende dit dat er veel desinvestering was gedaan door zowel Het WERELDHUIS
als de slaapwacht. De gemeente is hiervoor aansprakelijk gesteld en de claim is door hen voor
50% gehonoreerd. Inmiddels heeft de slaapwacht daarvan zijn deel ontvangen en heeft hij
zijn, door hem gebruikte ruimten, ontmanteld en leeg opgeleverd. Een klein deel van zijn
materialen heeft hij nog in bewaring gegeven, voor een later moment van ophalen.
De vaste medegebruikers zijn ook in deze verslagperiode:
Stichting Present; een activiteit die zeker in de Corona periode veel drukte meebracht. Niet in
het minst doordat een intensieve samenwerking met kerken, Van Houten&Co en divers
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andere organisaties onder de naam van HoutenHelpt ontstond. Een hulp organisatie waar een
ieder met een vraag, vanuit de Corona situatie ontstaan, kon aankloppen
Stichting Roos Prommenschenkel;
Heeft per einde van het jaar 2020 gevraagd, om het door haar gebruikte deel van het
WERELDHUIS voor een jaar, als soort van sabbatical, niet te hoeven/mogen gebruiken.
Dit houdt in dat Stg Present de hele ruimte gaat gebruiken en dat we de spullen van Stg
Prommenschenkel, die voor Present in de weg staan, voorlopig opslaan in de ruimte die de
slaapwacht heeft verlaten. Einde 2021 bekijkt Stg Rommenschenkel of ze de ruimte definitief
opgeeft of toch weer actief gaat gebruiken. Hierover zijn afspraken gemaakt en vastgelegd.
Verdere los vaste gebruikers:
De Muziekgroepen van de Evangelie Gemeente Houten, die elke week, een avond, een groep
laat oefenen voor de Eredienst in de Heemlanden; de Congolese zanggroep die om de2 of 3
weken normaliter oefenen op de zaterdag
Incidentele gebruikers;
PCOB; Stg. Leergeld; het Vrijheidsfestival; en per december van dit jaar een zaterdag
handwerkgroep die veel succes heeft en gemiddeld een 25 – 30 deelnemers trekt.
Helaas alles ook in Corona tijd stil gelegd.
Verder diverse eenmalige gebruikers per jaar of halfjaar, zoals leesgroepen, jongeren groepen
van de NGK en GKV en een lesgroep NT2 voor beperkten.
Toekomst
In de loop van 2020 zijn we, als uitvloeisel van een gemeente raadsmotie, zeer regelmatig in
gesprek met de gemeente en partijen die samen met ons ruimte nodig hebben, maar ook
eventueel willen ontwikkelen. Gesprekspartners zijn: de Voedselbank; De Krachtfabriek, Het
Doorgeefluik; de gemeente Houten en Het WERELDHUIS. DKF en WH voeren dit verleg
ook voor hun vaste medegebruikers.
Externe Partners waren BBN en CCN. beide bouwkundigen/projectontwikkelaars. Er is een
opzet gemaakt van minimale en maximale m2 en uiteindelijk ook een kosten begroting.
Regelmatig is overleg gepleegd met Stg. Houten Ontmoet om afstemming te hebben en het
akkoord om verder te praten. In de laatste besprekingen is ook Stg. Dorcas aan geschoven.
De gesprekken leverde in eerste instantie een kooplocatie op aan de WETERINGHOEK.
Daarvan heeft Het WERELLDHUIS gezegd wel te willen blijven meedenken maar dit zeker
niet als DE optie voor haar gasten te zien. Het WERELDHUIS heeft samen met Het
Doorgeefluik, andere projectontwikkelaars en Viveste ook gekeken naar oplossingen aan de
Molenzoom, in dit geval in het kader van herontwikkeling van bestaand vast goed. Zeker op
deze locatie ontmoeten we weerstand van de gemeente ondanks het feit dat in Koers 2040
duidelijk wordt aangegeven dat er maatschappelijk ontwikkelingen moeten plaatsvinden,
naast wonen en werken.
Het overleg zal ook in 2021 worden voortgezet. Uitgangspunt is en blijft permanente
huisvesting van Het WERELDHUIS.
Het blijft en spannend project met ongewisse uitkomsten,
. --------------------------------------- .
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Activiteiten verantwoording
Activiteiten in Het WERELDHUIS
Inloopochtenden
Zoals eerder omschreven was het een jaar met onderbreking voor de ontmoetingsmomenten.
Corona gooide helaas de boel een aantal malen in de war. Maar de momenten dat er wel
mogelijkheden waren gaven, door de belangstelling en komst van de gasten, aan dat we nog
steeds op de goede weg zijn.
Tijdens de perioden van stilleggen zijn we regelmatig benaderd door gasten met de vraag
wanneer beginnen we weer. Blijk van interesse en voorzien in behoefte.
Zingeving en lunch
Helaas moest ook de gebruikelijk lunch op de donderdag vervallen Voor de donderdagse
momenten van zingeving was het vaak lastig om hier in Corona tijd invulling aan te geven.
Ook al omdat de beide ontmoetingsruimte door de gasten gebruikt moesten worden Hierdoor
was de verstaanbaarheid niet altijd makkelijk. Maar als er maar een groep voor 1 kamer was
werd er wel invulling aan gegeven. Alle gebruikelijke activiteiten rondom de eindejaar
festiviteiten zijn niet gehouden..
De zaterdaggroep van Aan Tafel XL volgde opnieuw een jaarprogramma met maandelijks een
ander thema. Ook hun activiteiten is drie maal onderbroken . Deels is, via online verbinding
en mails, geprobeerd hun groep gemotiveerd en bij elkaar te houden. De werkgroep bestaat
uit een viertal vrijwilligers, die de thema’s verzorgen en het jaar programma samenstellen en
publiceren.
6-10 personen maakten gebruik van de zaterdag bijeenkomsten van 10.00 – 16.00 uur.
Geprobeerd is ook dit jaar, weliswaar met horten en stoten, elke 1e maandag van de maand, na
het testalarm, een korte bijeenkomst te houden. Iedereen, die op dat moment in Het
WERELDHUIS was, werd uitgenodigd om rond de nu veel kleinere stilteruimte bijeen te
komen. Opnieuw werd stilgestaan bij, wat er op dat moment aan ramp of narigheid, in de
wereld actueel was. Sommigen gasten van niet Nederlandse afkomst komen vaak speciaal
voor deze bijeenkomst naar Het WERELDHUIS.
Creativiteit
Op meerdere dagen is er voor de gasten de mogelijkheid zich creatief te uiten. Ook hier heeft
het Covit 19 roet in het eten gegooid. Maar niet alleen dat. De begeleider van de maandag
heeft zich genoodzaakt gezien, in de loop van het jaar te moeten stoppen. De dinsdag ochtend
en woensdag ochtend is doorgegaan. Daarnaast komen er gasten die zelfstandig zonder
ondersteuning van een begeleider op de maandag schilderijen vervaardigen.
Wel zijn er vanaf het moment dat de kerken maar met dertig personen bij elkaar mochten
komen, regelmatig kunstwerken gemaakt naar aanleiding van de liturgie van de zondag,
welke vooraan in de kerk werden gepresenteerd en uitgelegd tijdens de dienst.
Dit betrof zowel collages als schilderijen. Natuurlijk werd de traditie voortgezet, om rond de
Stille week en de adventsvieringen, maar ook bij de vesper vieringen 1 x per week,
thematische verbeeldingen te vervaardigen. Maar ook voor de maandelijkse stilte vieringen
in, zowel RK kerk aan de Loerikseweg als de PgH(Opstandingskerk), werd thematische werk
vervaardigd.
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De donderdagmiddag handwerkgroep heeft zich zelf opgeheven, maar een paar dames
kwamen afgelopen jaar op de maandag morgen toch handwerken om elkaar te ontmoeten.
Wel is aan het einde van 2020 de vraag gekomen of in Het WERELDHUIS een
handwerkgroep mag worden opgezet/voortgezet, die elders haar ruimte moest verlaten. Het
experiment wordt aangegaan.
De gebruikelijke Herfst_ en Kerstversiering maken zijn dit jaar komen te vervallen.
Individueel is er echter voor elke tafel toch wat herfst_ of kerst decoratie gemaakt.
Doorgeefluik
Het Doorgeefluik heeft ook in 2020 haar niet meer weg te denken plek in Houten behouden en
zelfs uitgebreid, die ze ook al in de afgelopen jaren had veroverd
Ondanks dat er een aantal weken op een laag pitje is gedraaid, vanwege Corona, zijn de
activiteiten van het DoorGeefLuik in 2020 met zo’n 10 procent gegroeid ten opzichte van
2019. Meer spullen werden aangeboden en ook meer mensen deden een beroep op het DGL
of werden naar hen verwezen. Het kunnen gebruiken van een grote opslag aan de Walmolen
maakt, dat een ieder, ook van grote meubelstukken kan worden voorzien.
De financiële verantwoording vindt plaats via de Stichting Houten Ontmoet als onderdeel
van Het WERELDHUIS.
De gereserveerde gelden voor een nieuwe bakfiets bleek dit jaar nog niet nodig. Een grote
onderhoudsbeurt van de huidige bakfiets, blijkt voorlopig voldoende.
Het Doorgeefluik is blij en gelukkig, voldoende giften te mogen ontvangen. Hierdoor zijn de
belangrijkste maandelijkse onkosten, van de deel-auto en de huur van onze opslag in de
Walmolen, goed op te brengen.
Steeds vaker wordt DGL gevraagd een huis leeg te halen. Dit jaar zeker 10 keer. Ook door
Viveste, DGL vraagt hiervoor een bijdrage..
Helaas ging dit jaar de Koningsdag vrijmarkt, vanwege Corona, niet door. Hierdoor mist het
DGL aardig wat extra inkomsten, nodig om de boel draaiende te houden.
Onze vrijwilligers richten zich nu, voor deze oer gezellige bezigheid, op 2021.
Dit jaar heeft het DGL zo’n 25 woningen van nieuwkomers (statushouders) kunnen
’inrichten’, soms zelfs buiten Houten. Die laatste groep moest dan wel zelf voor transport
zorgen en een financiële bijdrage voor het werk leveren.
Ook werden verhuizingen binnen Houten geregeld, bijvoorbeeld in verband met
gezinshereniging, wat dit jaar regelmatig voorkwam
Daarnaast hielpen we veel klanten die door instanties werden doorverwezen als ze bijv. een
fiets nodig hadden (St. Leergeld), door hun bank gezakt waren (Voedselbank), het
beddengoed aan vervanging toe was (Maatschappelijk werk); Maar ook als er een baby op
komst bleek (Talitha), of kleding nodig was voor opgroeiende kinderen. Ook als er na
dakloosheid, opnieuw moest worden begonnen (Sociaal team).
Het aantal vrijwilligers dat het DGL draaiende houdt bedraagt zo’n 20 enthousiaste personen.
Er zijn er dit jaar een aantal afgevallen (o.a. doorgestroomd naar werk). Door Corona misten
ze wel het zomerfeestje en de kerstborrel. Maar twee keer een stoffelijke waardering valt ook
in de smaak
Het Doorgeefluik levert ook een substantiële bijdrage aan het milieu: spullen gered van de
afvalstroom, spullen gerepareerd (fietsen, kasten, meubilair, etc) en afvalstromen gesplitst en
netjes afgevoerd
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Fietsenmakerij
Ook in afgelopen verslag periode zijn weer tientallen fietsen per maand opgeknapt en
doorgesluisd naar nieuwe gebruikers. Fietsen in alle maten en soorten tot zelfs driewielers
voor mensen met een beperking, worden onder handen genomen. Iedere nieuwkomer mag een
fiets komen uitzoeken en hoeft hier of niets, of een kleine bijdrage voor te betalen. Dit heeft
dan te maken met de aan te schaffen onderdelen. Hoewel deze tegen gereduceerde prijs door
bevriende fietshandelaren beschikbaar worden gesteld, moet er toch voor betaald worden. Het
meest bijzonder aan onze werkplaats is dat deze geheel gerund wordt door migranten
vrijwilligers.
Eat & Meet
Dit jaar waren er maar weinig
maandagavonden waarop er de mogelijkheid
was om de warme maaltijd, waar zo naar
uitgekeken wordt , te serveren
Het is een niet meer weg te denken activiteit
in Het WERELDHUIS op de 1e en 3e
maandag van de maand. De vegetarische
maaltijd wordt door tussen de 25 en 40 gasten
bezocht. Een bijkomende probleem is dat de
kookstaf /coördinatoren, door overlijden en
vertrek naar elders behoorlijk is uitgedund.
Dit zal zich ook in 2021 nog verder voortzetten door verhuizing van de huidig coördinatrice.
Laten we met alle trouwe gastgebruikers hopen dat zich daar een goede oplossing voor
aandient.
Door de bijdrage in de kosten komt de kookploeg er ook dit jaar weer uit. De einde jaar
maaltijden zijn er ook van wege Corona bij ingeschoten. Wel is er op een hoogzomerse dag
nog een salade maaltijd gehouden. Lekker in de buitenlucht en op Corona afstand .zie foto..
Nederlands als 2e taal (NT2)
Een ieder die in een andere taal moet spreken en schrijven, dan zijn geboorte taal, zal zich in
eerste instantie opgelaten voelen dit in het openbaar of in een groep te moeten doen. Zo
voelen onze deelnemers zich ook de eerste keer als ze in de les komen. Maar juist de groep
helpt hen er doorheen. Niemand kijkt vreemd op als er een fout gemaakt wordt. Immers het
overkomt hen zelf ook. Nee, regelmatig helpen ze elkaar met het uitspreken van de woorden.
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Door het lezen van de maandelijkse ‘Startkrant’ luisteren de deelnemers naar elkaars
vorderingen op leesgebied. Aan de weergave van het gelezen stuk wordt het begrijpend lezen
getoetst. De echt moeilijke woorden worden opgeschreven en als huiswerk voor de volgende
week meegegeven. Dit wordt dan een dictee van deze woorden.
Woordspelletjes in diverse vormen geven een goede indruk van de vorderingen in
woordschat. Zowel de donderdagochtend als de -middag zijn redelijk goed bezet met
docenten en leerlingen.
PR
Het is belangrijk dat zowel gasten als vrijwilligers op de hoogte zijn van de afzonderlijke
ontwikkelingen en activiteiten.
Dit jaar is dat uitgemond in drie series van mailbrieven, ca om de twee weken, met
bemoediging gedichten en verwijzing naar mogelijk hulp. Al de brieven zijn ook telkens
vertaald, dooreen van onze gasten, in het Arabisch. Voor hen die geen mail hebben hangen er
brieven aan de buitendeur.
De vorig jaar ontworpen banners zijn intern wel gebruikt maar niet bij een externe
gelegenheid als de Activiteit markt of in het gemeentehuis. Onze door bureau
RitsRatsReclame gemaakte folder materiaal is nog voldoende aanwezig, maar die voor de
NT2 en de creativiteitsgroep moete worden bijgedrukt. Bijgaande foto toont een van de
banners door de Bureau RitsRatsReklame. ontworpen en gesponsord
De ontworpen folders hebben de eenduidigheid en herkenbaarheid van
het WH verbeterd
We zullen in 2021 ook alle huisartsen van Houten weer van flyers gaan
voorzien. Ook de website van Het WERELDHUIS wordt regelmatig
geactualiseerd.
Het daaraan verbonden contactadres wordt regelmatig gebruikt voor
allerhande vragen en vanzelfsprekend aanbiedingen voor het
Doorgeefluik.
De website wordt door een geïnteresseerde in Het WERELDHUIS,
belangeloos, bijgehouden ook hiervoor geldt natuurlijk onze dank.
Content hieruit geeft het volgende cijfer: In het jaar 2020 hebben we
25896 bezoekers op onze site gehad en dat is niet mis. Deels waren dit contact zoekers, voor/met
het DGL, maar ook in algemene zin werden vragen gesteld via het contactformulier, of er
kwamen nieuwe aanmeldingen binnen ook voor NT2. De rest is belangstelling voor/in de
activiteiten.
Kengetallen
Evenals in het vorige periode verslag (2019) willen we ook nu een inkijkje geven in de
aantallen gasten en de inzet van het aantal vrijwilligers voor de diverse activiteiten.
In principe worden alle activiteiten en de deelnemers daaraan, bijgehouden in het gastenboek.
Hierin worden ook de mailadressen van nieuwe gasten genoteerd.
Deze mailadressen worden uitsluitend gebruikt voor het (Bcc) kunnen versturen van
nieuwsbrieven. Alle eventueel gebruikte foto’s voldoen aan de AVG regels doordat,
getoonden, hun toestemming hebben gegeven voor publicatie.
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Om een overzichtelijk beeld te krijgen in deze Corona periode is er deze keer niet voor
gekozen om de activiteiten per dag weer te geven, maar in totalen per activiteit.
Wel enerzijds het aantal genoteerde gasten, het gemiddelde verblijf en dus het aantal uren dat
men in Het WERELDHUIS is en daarnaast het aantal vrijwilligers en hun ingezette uren.
Uiteindelijk hebben we de uren inzet van de vrijwilligers gekwantificeerd in euro’s (min.
uurloon 2020) om daarmee inzichtelijk te maken dat een maatschappelijk fenomeen als Het
WERELDHUIS de maatschappij, door haar activiteiten, heel veel geld bespaart omdat men
veel minder een beroep doet op verzorgende instanties.
Dit jaar geeft, door de maanden dat we vanwege Corona gesloten moesten zijn, natuurlijk een
heel vertekend beeld. Ook het begin van 2021 geeft ons al maanden, helaas, dezelfde situatie.
We hopen, met alle gasten, dat toch zeker het tweede deel van het jaar 2021 veel beter zal
verlopen.
De maatschappij, in casu de gemeente Houten, moet zich realiseren dat dit vrijwilligers werk
in feite onbetaalbaar is. Indien al deze vrijwilligers zich niet meer beschikbaar stellen voor dit
werk, heel het raderwerk van sociaal/maatschappelijke ondersteuning, stilstaat en er heel veel
problemen kunnen ontstaan in ons zo welvarende Houten.
Alle uren, door de gasten, bij ons doorgebracht, heeft men geen bezoek kunnen brengen aan
de huisarts en is men veelal de reden vergeten waarom men zich niet goed voelde. Dus ook
geen gebruik maakt van medicijnen of nog ergere zaken. Men wordt afgeleid door de
gesprekken, krijgt wat mee om over na te denken en men voelt niet meer van alles, maar
voelt zich opeens veel beter.
Eenzaamheid brengt immers klachten mee die ondefinieerbaar zijn. Dit is/was immers de
reden, achter de vraag van de huisartsen aan ons, iets als het WERELDHUIS te starten in
Houten. Voor de, circa 25% van spreekuurbezoekers, hebben artsen geen pillen of poeders.
Juist door de dagelijkse inzet van die ‘onbetaalbare’ vrijwilliger, is Het WERELDHUIS in
staat de gasten zover te krijgen dat velen elke dag komen, nieuwe contacten aangaan en zelfs
elkaar, buiten het WERELDHUIS om, bezoeken en naar elkaar omkijken.
En juist daarvoor bestaan we!!.
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Kengetallen
2020

Activiteit
Inloop woensdag, donderdag en vrijdag,
koffie/thee/luisterend oor
Zingeving donderdag ( ivm Cotona maar 5x)
Zingeving 3e zaterdag van de maand 5x
Zingeving 1e maandag van de maand 3x
Creativiteit maandag, m.n. schilderen
Creativiteit dinsdag, m.n, collages maken max.
25 keer
Creativiteit woensdag, diverse technieken
Creativiteit Donderdag, vervallen
Wel einde jaar 1e zaterdag van de maand
Eat to Meet, warme maaltijd 1e en 3e maandag
i.v.m. Corona beperkt.
Kerst bijeenkomsten16(lunch), 19(E&M),
24/12(stamppot maaltijd)
Lunch donderdag
Nederlands aan migranten, NT2 do ocht. & m
Docenten NT2 ma o do o en m
Doorgeefluik
Sjouw werk, rijders, aan en afvoer DGL &
dependance leeg halen woningen(schatting)
Fiets werkplaats/cq technisch onderhoud
Rolstoel vriendelijke tuinonderhoud *
Onderhoud gebouw
Schoonmaak gebouw
overhead
Totaal aantal vrijwilligers inzet
Totaal aan uren inzet vrijwilligers
Totaal aantal genoteerde gasten
•

2020

2020

2020

Tot gem.
verbl.uren
ma/vrij 1,5

Aantal
vrijwilligers
totaal/dagen

Inzet uren
vrijwilligers
totaal/dag en

1407

2111

288

980

40
ca. 75.
ca. 45
3
100

30
450
30
6
400

1
20
3
25

5
150
3
100

80
30

160
180

20
1

40
6

172

344

35

90

Corona

corona

corona

corona

corona

corona

corona

corona

40
n.v.t.
onbekend

80
n.v.t.
onbekend

nvt
40
2400

n.v.t

n.v.t.

onbekend
onbekend
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

onbekend
onbekend
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3791

nvt
15
Ca 10 p2
dagen
Ca.6 per
keer
2 p keer
30
2
56
104
611
n.v.t
n.v.t.

Aantal
gasten

1995

900
600
60
30
104
140
n.v.t.
5053
n.v.t.

Deelname aan onderhoud, incidenteel door gasten, gebruik van de tuin en bloemen en
groenten uit de tuin in de zomermaanden regelmatig, maar is niet bijgehouden, vandaar n.v.t..

Inzet uren van de vrijwilligers, vertaald in geld, bij gebruik van het minimum uurloon wat een zeer
laag tarief is voor deze inzet, geeft een besparing aan sociaal maatschappelijke kosten voor de
gemeente van:
De inzet van 611 vrijwilligers in het Corona jaar 2020 geeft 5053 uren vrijwilligersinzet.
Dit tegen een minimum uurloon van € 10, 77 voor 2020 geeft, met 30% WG toeslag (€14,00), een
bedrag van: € 70.742,-- aan besparing voor sociaal maatschappelijke inzet voor de gemeente Houten.
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