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1. Inleiding 

 

In onze samenleving wordt steeds vaker een roep om hulp gesignaleerd. De wereld om ons heen is 

complex, veranderd snel en het is niet eenvoudiger om het hoofd boven water te houden. Mensen 

voelen zich vaak alleen staan en vragen zich af: “hoe nu verder”. 

 

Enthousiast geworden van de berichten over House of Hope Rotterdam hebben verschillende 

kerken/gemeenten uit Deventer de handen ineen geslagen om mensen te helpen.  

 

Ongeacht religie, afkomst en herkomst willen we graag naast mensen staan om hen te helpen in de 

breedste zin van het woord. Niemand wordt uitgezonderd, iedereen telt mee. 

Zelfredzaamheid van de mens staat voorop maar van tijd tot tijd hebben we allemaal wel eens een 

steuntje in de rug nodig. 

 

 2. Missie House of Hope Deventer 
De stichting House of Hope Deventer heeft als missie in verschillende wijken in Deventer hulp te 

bieden aan mensen in de samenleving, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar religie of 

herkomst. De stichting werkt vanuit een Christelijke identiteit, die haar motiveert en inspireert, 

zonder op enige wijze het geloof aan anderen op te dringen. De stichting is er voor iedereen en vat 

haar missie samen in de slogan: “wij helpen mensen!”.  

 3. Personele capaciteit 
In 2012 is House of Hope 117 dagen geopend geweest. Op deze dagen waren 3 á 4 vrijwilligers actief 

voor één van de pijlers van House of Hope. Een mooi begin! Het doel van House of Hope is om zoveel 

als mogelijk te werken met inzet van christenen uit de verschillende samenwerkende kerken in 

Deventer. Op allerlei manieren is inzet mogelijk, van meewerken met de maaltijden tot brengen van 

bezoek, van financieel spreekuur tot klussen in huis. Vanzelfsprekend wordt aansluiting gezocht bij 

de verschillende talenten: 

4. De doelgroep 

inkomen per huishouden per jaar is €32.200.  

a.Wijkgegevens 

In de Deltawijk wonen ruim 2700 mensen waarvan bijna 60% allochtoon is, zie tabel 4.2. 37% is 

tussen de 20 en 30 jaar oud. In deze wijk kan men gemiddeld per huishouden op jaarbasis €21.500 

besteden (2009). Dit gemiddelde ligt ruim €10.000 onder het landelijke gemiddelde en is ook binnen 

de gemeente Deventer het laagst. In de leeftijd van 27 jaar tot en met 45 jaar is een ¼ van de 

populatie werkeloos (2012). In 2011 zijn er meer mensen vertrokken uit de wijk, dan zich nieuw 

gevestigd hebben.  

Etnische herkomst Percentage 

Autochtoon 40,6% 

Westerse allochtoon 12,2% 

Niet-westerse allochtoon 47,1% 

       waarvan Turkse herkomst 33,9% 
Tabel 4.1  Etnische herkomst Deltawijk 
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b.Rivierenwijk 

In de Rivierenwijk wonen ruim 1100 mensen waarvan 54% autochtoon is, zie tabel 4.2. Qua leeftijd is 

er een nette verdeling, alle leeftijdsgroepen zijn gelijkwaardig verdeelt. Inwoners van deze wijk 

hebben gemiddeld €25.200 per jaar per huishouden te besteden (2009). Eén gezinshuishoudens 

komen het vaakst voor en per huis zijn er gemiddeld 2,5 bewoners. In de leeftijdsrange van 35 tot 55 

jaar is 30% uitkeringsgerechtigd en werkzoekende. Het migratiesaldo is positief.  

Etnische herkomst Percentage 

Autochtoon 53.9% 

Westerse allochtoon   8,8% 

Niet-westerse allochtoon 37,3% 

       waarvan Turkse herkomst 31,3% 
Tabel 4.2 Etnische herkomst Rivierenwijk 

 5. Activiteiten 

a. Ontmoeten 

In 2012 zijn er minimaal 172 ontmoetingen geweest tussen de vrijwilligers/medewerkers en de 

buurtbewoners. Soms was dit een eenmalig contact maar er zijn ook ontmoetingen geweest die met 

enige regelmaat terugkwamen. Over het gehele jaar gezien is het aantal ontmoeting iets afgenomen. 

Dit is echter een zeer lichte daling waar geen conclusie aan verbonden kunnen worden. 

 
Grafiek 5.1 trendlijn Ontmoeten 2012 

Tijdens de ontmoetingen zijn de vrijwilligers op verschillende manier actief geweest. Sommige 

bezoekers hadden behoefte aan een luisterend oor in verband met de problematiek die zij ervoeren.  

Andere bezoekers kwamen in contact met de vrijwilligers doordat ze behoefte hadden aan 

gezelligheid. Met enige regelmaat werd er een gezelschapsspel gespeeld en/of koffie gedronken. Ook 

ontstond het eerste contact met House of Hope door hulp te bieden bij eenvoudige problemen zoals 

het beschikbaar stellen van een telefoon. Met name dit eerste contact heeft gezorgd voor zo’n 56 

hulpvragen. Onder 5.3 wordt hier een overzicht van weergegeven.   

 

Onder de pijler Ontmoeten vallen ook de contact die House of Hope heeft gehad met andere 

instanties. Dit contact ontstond vanuit nieuwsgierigheid/onbekendheid en heeft diverse malen tot 

een concrete samenwerking geleidt. In hoofdstuk 6 worden deze contacten nader toegelicht.  
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Buurtbewoners vinden House of Hope laagdrempelig. Je kunt er gemakkelijk naar binnen lopen. In 

het contact worden hulpvragen snel en gemakkelijk geformuleerd. Men is nog voorzichtig met het 

uitspreken van waardering voor datgene wat House of Hope kan betekenen.   

 

b. Relatie 

Tijdens de openingsdagen op maandag en dinsdag kon men deelnemen aan een lunch en/of 

avondmaaltijd. Met als hoofddoel een vertrouwensband te ontwikkelen. Echter het nuttige van een 

maaltijd brengt ook altijd een stukje gezelligheid met zich mee. In 2012 zijn met name de 

avondmaaltijden druk bezocht, er waren gemiddeld 10 bezoekers per avond. 

 
Grafiek 5.2 trendlijn Relaties 2012 

In totaal heeft House of Hope 87 lunches en maaltijden verzorgd. Er lijkt een vaste groep van 

bezoekers te komen. Deze vaste groep bestaat uit buurtbewoners maar ook voor een groot gedeelte 

uit leden van de verschillende betrokken kerkgemeenschappen. Een initiatief om ook op de 

woensdagavond een maaltijd aan te bieden heeft tot nu toe niet tot succes geleidt. Tijdens de 

maaltijden heerst gezelligheid en voelt men zich vrij om persoonlijke problemen te delen. Tussen de 

buurtbewoners en kerkleden is een leuke klik! 

 

In 2012 zijn er drie pogingen ondernomen om buurtbewoners deel te laten nemen aan de 

wandeltocht van de wandelclub de Oase. Eenmaal is een poging succesvol geweest en hebben twee 

buurtbewoners deelgenomen.   
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c. Dienen 
In 2012 is het House of Hope gelukt om 53 
van de 57 hulpvragen die zijn ingediend op 
te lossen. Dit is een ongelofelijk mooie 
prestatie waar alle medewerkers en 
vrijwilligers trots op zijn. Het oplossen is 
niet altijd met mankracht geweest. Soms 
hebben medewerkers een bewoner in 
contact gebracht met een 
samenwerkingspartner waardoor de 
hulpvraag opgelost kon worden.    

 

De diversiteit aan hulpvragen waar House of Hope in kon Dienen zijn was groot. Men wist House of 

Hope het meest te bereiken voor vervoersproblemen (± 15x). Dit kon zijn het afvoeren van (tuin-) 

afval of het halen/brengen van een hulpbehoevend persoon. Daarnaast heeft House of Hope ± 8x 

geholpen met het verhuizen van een buurbewoner. Soms was de verhuizing ruim van te voren 

gepland en aangekondigd. Vaker waren er verhuizingen die acuut uitgevoerd moesten worden. Ook 

hebben de medewerkers van House of Hope hun groene vingers ingezet. Zo’n 7x is een tuin 

onderhoudend of achterstallig onderhoud gepleegd. Wat betreft schuldhulp (±6x) heeft House of 

Hope een flink aantal keren kunnen dienen. In 2012 zijn er verschillende personen enige tijd 

geholpen met hun financiële administratie of na enige begeleiding doorverwezen naar andere 

schuldhulpmaatjes en instanties.   

Andere minder vaak voorkomende hulpvragen waren: verstel werkzaamheden, taalhulpmaatje, klus 

hulp en schoonmaakhulp. Om de hulpvragen op te lossen waren gemiddeld drie vrijwilligers per klus 

nodig. In grafiek 5.3 is te zien dat het aantal hulpvragen relatief aan het groeien is.  

 
Grafiek 5.3 trendlijn Hulpvragen 2012 
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6. Samenwerking(en) 
 

Als eerste hebben wij als House of Hope contact opgenomen met tal van organisaties die  werkzaam 

zijn in Deventer (met name de Rivierenwijk) en hebben aangegeven dat we graag willen 

samenwerken. Wij zijn o.a. op bezoek geweest bij en hebben gesproken met: 

- de woningcorporatie Rentree 

- de Wijkwinkel 

- het Pakhuis 

- de Zichtbare Schakel 

- Cambio 

- Don Bosco 

- Stichting Present 

- De Ark 

- Focus 

- Carint Reggeland 

- Herberg van Ars 

- Dimence 

- Iriszorg 

- Humanitas 

- De Wijkpolitie 

- Het Meester Geertshuis 

- De Ontmoeting 

- Raster  

- Budget Advies Deventer 

 

House of Hope Deventer heeft nu ook zitting in het Diaconaal Café.  Dit is een overleg van tal van 

diaconale organisaties die 3 a 4 maal per jaar samen komen. Verschillende thema’s worden 

besproken en er is gelegenheid tot uitwisseling.  

 

Vanwege sloopwerkzaamheden in de Rivierenwijk werd het Pakhuis gesloten. kledingherstel service 

heeft nu onderdak gevonden bij House of Hope. 

Inmiddels hebben we met verschillende organisaties samengewerkt als: 

- de Zichtbare Schakel 

- Cambio 

- Carint Reggeland 

- Dimence 

- Iriszorg 

- Humanitas 

- Raster 

- Budget Adviesbureau Deventer 
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7. Financiën 2012 
a. Prognose 2013-2015 
2013 2014 2015 

               

Opbrengsten 

 Bijdrage kerken €3.500 €4.500 €5.500  

 Giften particulieren €1.000 €1.500 €2.000  

 Opbrengst activiteiten €   500 €   750 €1.000  

(a)                                                          €5.000   €6.750 €8.500 

Activiteiten 

 Ontmoeting €250 €500 €750 

 Relatie €250 €500 €750 

 Dienen €250 €500 €750 

 Educatie €250 €500 €750 

(b) €1.000 €2.000 €3.000 

(a-b) €4.000 €4.750 €5.500 

Organisatiekosten 

 Personele kosten €1.250 €1.500 €1.800  

 Huisvesting €4.000 €4.120 €4.244  

 Kantoorkosten    €500    €515    €530  

 Algemene kosten    €600    €618    €637 

 Rente- en bankkosten    €200    €206    €212 

(c)    €5.300 €5.459 €5.623                          

(a-b-c)   €-1.300  €- 709 €-  123 

  Uitgangspunten: 

- bijdrage kerken  € 1.500 volledig: 3 ingroeijaren 2013: 2volledig, 1 ingroei 2014 2 volledig 2 ingroei. 

- vanwege ANBI-status willen we zelf werken aan fondswerving. 

- personele kosten is onkostenvergoeding betreffende telefoon, mobiele telefoons, internet  en reiniging vuile was. 

- kosten van activiteiten nemen jaarlijks toe door vermenigvuldiging van de activiteiten.  

- organisatiekosten worden per jaar met 3% geïndexeerd.. 

- (huisvesting) huur moet nog overlegd worden met de verhuurder van de ruimte  

verliezen kunnen worden opgevangen uit de reserve vanuit The Base  
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8. Vooruitzichten 2013 
 

Het jaar 2012 stond in het teken van ervaringen opdoen. Graag willen in 2013 dit als basis gebruiken 

om in 2013 op een nog krachtiger wijze onze vleugels uit te slaan. 

Enkele aandachtspunten zijn: 

• het beleidsplan voor 2013 op een zo goed mogelijke wijze concretiseren, 

• Coördinatoren benoemen? 

• Bewijs van goed gedrag? 

• Wandeltochten.  

9. Informatie over House of Hope Deventer 

 

Organisatie:   Stichting House of Hope Deventer 

Doel:    “Wij helpen mensen” 

Werkwijze:   Ontmoeting, Relatie, Dienen en Educatie 

Contactpersonen:  Joke en Henri ten Napel 

Adres:     Grevelingenstraat 1 

Postcode en woonplaats: 7417 TA Deventer 

Telefoonnummers:  06-14984966 (Joke) of 06-22783677 (Henri) 

Website:   www.houseofhopedeventer.nl 

Email:    info@houseofhopedeventer.nl 

 

Inschrijving KvK:  

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:   Henri ten Napel 

Secretaris:   Bas Govers 

Penningmeester:  Erik Bardelmeijer 

Algemeen bestuurslid:  Joke ten Napel 
 

 


