
Hulpverlening  
 

Activiteiten en hulpvragen 
 

In dit hoofdstuk vermelden wij de activiteiten en hulpvragen die wij als House of Hope met onze 

groep van vrijwilligers hebben uitgevoerd/behandeld:   

Schematisch overzicht 

 

Maandag   (10.00 – 16.00 uur) 

 Inloop voor koffie/thee en gesprekken (budgetcoach en hulpaanvragen) 

 Lunch  (12.30 – 13.30 uur) 

 Avondeten (18.00 – 19.30 uur) In Huis van de Wijk, Spuistraat 48 Deventer 

 Wandelclub (elke eerste maandag van de maand, aanvang 13.30 uur) 

Dinsdag  (10.00 – 16.00 uur) 

 Inloop voor koffie/thee en gesprekken (budgetcoach en hulpaanvragen) 

 Lunch  (12.30 – 13.30 uur) 

 Activiteiten (spellen, workshops e.d.) 

Incidenteel 

 Kerstbuffet 

 

Verslag 

HULP 
 In 2014 hebben wij o.a. geholpen met: 

-   1  x  Administratie 

- 54  x Diensten 

-   2  x  Doorverwezen 

- 12 x Financiën zie ook financieel verslag 

- 13 x  Giften 

- 18 x  Verhuizingen 

-   8 x Tuinonderhoud 

-   2 x Volledige schoonmaak van woning 

- 17 x Klussen 

-   7  x  Huisbezoek/ hulpgesprekken 

-   1 x Overige dienst 
-     2200 x Lunches 

-     1050 x Warme maaltijden 

 

Uitgesplitst in onderwerp: 

 

Tien maanden groente en fruit e.d. gebracht. 
Dagje openluchtmuseum getrakteerd 
Regelmatig thuishulp voor administratie 



68 x mensen gebracht en gehaald i.v.m. dagbesteding. (2 personen) 
20 halve dagdelen helpen bij het leren van theorie auto examen 
Elke maandag bezoekers opgehaald i.v.m. eetgroep (ongeveer 50X) 
Hulp bij verhuizingen. 
Verzorgen van maaltijden voor bezoekers (lunches en warme maaltijden)  
Maar ook:  

 

 

 

 

  

Fiets gerepareerd. 

Mee naar ziekenhuis. 

Fruit/groente/bodylotion en shampoo gebracht. 

Dagje uit en weekend weg voor terminaal patiënt geregeld (qua 

kosten en vervoer) en opgepast op de kinderen.  

Ziekenbezoek  en vervoer patiënt naar ziekenhuis. 

Vloerbedekking opgehaald / weggebracht nieuwe gelegd. 

Wekelijks spullen ophalen en brengen. 

Vaatwasser/gordijnen gebracht en aangesloten. 

Wekelijks ritten naar Circulus. (stort) 

Begeleiden asielzoeker naar Nijmegen , Nieuw Amsterdam voor 
gesprek advocaat en IND. 
Begeleiden asielzoeker woning inrichten Utrecht. 
Samen met een mevrouw n.a.v. hulpvraag boodschappen gedaan.  

Kapstok ophangen en laminaat gelegd. 

Hulp bij Digid aanvragen. 

Nieuwe bank en oude bank verplaatst. 

Sauzen van muren i.v.m. opknappen  woning 

Tuintafel gebracht. 

Aansluiting video. 

Tentdoek vervangen (partytent). 

Verplaatsen van zware dingen in de tuin. 

Voortuin opgeknapt.  

Inboedel geregeld en bezorgd en verzorgd. 

Naaimachine helpen maken. 

Boom verwijderd. 

Contact geregeld voor vertalen "boek" engels/nederlands 

Geholpen  bij diverse verhuizingen. 

Diverse bezichtigingen van woningen om hulpvraag in te schatten. 

Contacten  met wijkpolitie. 

Uitgebreid hulp bij zoeken van nieuwe woning. 

Kamer  ontruimen. 

Materialen voor verhuizing samen gekocht +voorgeschoten. 

Hulp bij de Nederlandse taal  

Hulp bij huiswerkopdracht 

 

 



Financieel 

 

Totaal 75 hulpvragen:  

- 72 opgelost 

- 3 nog in behandeling 

 

Financiële hulpverlening (onderdeel schuldhulpverlening) 

 

In het afgelopen jaar zijn er op dit onderdeel 75 hulpvragen geweest. Vragen van uiteenlopende aard. 
Hulp bij het opmaken van een budgetplan, invullen van de IB 2013 en toeslagen over dat jaar. Maar 
ook vragen om de schulden te regelen met schuldeisers. 
Diverse malen is er voor mensen een Digi-D code aangevraagd, zodat de hulpvragen sneller en 
efficiënter opgepakt konden worden.  

Voor een paar mensen hebben wij een aanvraag ingediend bij het BAD (Budget Adviesbureau 

Deventer) van de gemeente Deventer.  

In een tweetal gevallen zijn er regelingen getroffen met gerechtsdeurwaarders en een paar 

schuldeisers. Eén zzp‘er die niet meer zijn werk kon uitoefenen is alsnog door een hernieuwd verzoek 

afgekeurd en heeft daardoor een uitkering ontvangen. Daarnaast heeft hij een uitgestelde betaling 

ontvangen waardoor een groot deel van de schuld kon worden afgelost. 

Voor één persoon is er een regeling getroffen met een deurwaarder zodat de dreiging van 

inbeslagname kon worden voorkomen. 

Voedselpakket geregeld bij de plaatselijke voedselbank. Is gelukt. 

Bijzondere bijstand via de gemeente aangevraagd en gekregen.  

Kwijtschelding twee jaren gemeentebelasting gevraagd met terugwerkende kracht. Dit is gelukt. 

 

De meesten hulpvragen betrof de aangiften inkomstenbelasting 2013. Veel cliënten konden niet direct 

geholpen worden en hiermee zijn herhalingsafspraken gemaakt. In een aantal gevallen meerdere 

afspraken. Eén persoon, gestuurd door zijn bewindvoerder die aan het einde van zijn schuldsanering 

zat,  hebben we kunnen helpen door een VA 2014 in te vullen en zo de alleenstaande ouderenkorting 

en de inkomensafhankelijke korting nog voor het einde van het jaar op te vragen. Een fors bedrag 

waarmee hij een behoorlijke deel van zijn schulden kon aflossen.  

Waar door ons geen adequate hulp geboden kon worden zijn de cliënten doorverwezen naar andere 

(hulp)organisaties o.a. vluchtelingenwerk, BAD gemeente Deventer. Wachttijd bij de gemeente is 

meer dan een half jaar.  

Waar door ons geen hulp (meer) geboden kan worden , zoals hulp in huis, tuin of m.b.t. voedsel 

worden deze doorgestuurd naar een andere afdeling van House of Hope.  

Aansluiting van het gas en elektro is na veel geharrewar als een technisch probleem gratis verholpen, 

omdat er volgens het computersysteem van leverancier en netbeheerder geen afsluiting was. 
 

 


