
 



   

 

 

Medewerkers 
Stichting House of Hope Deventer is bij uitstek een organisatie die werkt met vrijwilligers en kent geen 

beloningen toe. Met 55 vrijwilligers is er ook in 2015 veel werk verzet. 

Onderstaande gegevens geven een indruk van activiteiten en hulpvragen (maatschappelijk, sociale en 

praktische) die er in 2015 zijn geweest.  

Activiteiten en hulpvragen 
In dit onderdeel vermelden wij de activiteiten en hulpvragen die wij als House of Hope met onze groep 

van vrijwilligers hebben uitgevoerd/behandeld:   

Rivierenwijk 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 

 

Borgele 

 

Zaterdag  (10.00 – 12.00 uur) 

 Inloop voor koffie/thee en gesprekken 

 

 

Hulpverlening 

Voordat hulp wordt toegezegd wordt in de meeste gevallen eerst de situatie ter plaatse bekeken. We 

communiceren altijd dat we geen klussenbedrijf zijn, maar als duidelijk wordt dat de hulpvrager zelf 

ergens niet uit kan komen (geen netwerk, lichamelijke beperkingen o.i.d.) dan steken we graag de 

handen uit de mouwen. 

In het jaar 2015 heeft de verandering in het beleid van de overheid, waarin wordt opgeroepen om een 

nieuwe attitude te ontwikkelen namelijk de participatie maatschappij, er toe geleid dat er nog meer 

verzoeken zijn binnen gekomen om te helpen dan in 2014.   

Hoewel de overheid bij wet heeft vastgelegd dat zij iedere burger wil vrijwaren van armoede, blijkt 

telkens weer dat regelingen vaak tekort schieten en procedures ingewikkeld zijn zodat steeds meer 

mensen in de knel komen.  

Aan House of Hope  de taak om te helpen waar geen helper is. 



   

Hulp 

 
Ook in 2015 zijn er weer veel hulpvragen van uitéénlopende aard geweest. Vragen die vanuit diverse 

richtingen bij ons binnenkomen. Soms heel persoonlijk andere via verschillende organisaties en de 

Sociale Teams van de gemeente Deventer. Vragen om te helpen bij verhuizen of het weer in orde 

brengen van een woning. Dan weer of we de tuin op orde kunnen brengen. Daar waar mensen klem 

lopen om verschillende reden hebben we zaken weer op orde gebracht en mensen weer op weg 

geholpen. Ook hebben we door oproepen naar onze achterban, mensen kunnen helpen aan 

bijvoorbeeld: een bank, een eethoek een bed, een wasmachine of koelkast .e.d. 

Om de inloop op maandag en dinsdag mogelijk te maken en dit zo laagdrempelig te houden zijn er 

naast koffie/thee ook maaltijden verstrekt. Verder worden er ook diversen activiteiten georganiseerd. 

Gemiddeld is er voor 30 personen op elke maandag een avondmaaltijd bereid en door 22 mensen op 

maandag en dinsdag geluncht. Voor de avondmaaltijd wordt een bijdrage van € 3,- gevraagd voor 

zover dat betaald kan worden. 

 

Totalen (inloop) op jaarbasis zijn: 

 

 Maaltijden  

 2025 lunches 

 1380 diners 

 kookteam 552 uur  

Inloop Rivierenwijk 

 gastvrouwen 2100 uur 

 

Inloop Borgele 

 gastheer/vrouw 275 uur 

 

Activiteiten 

 elke dinsdag middag een spelletje 

 één keer per maand workshop (o.a. schilderen, bloemschikken, film) 

 één keer per maand een wandeling  

 

Bijzondere activiteiten 

 kerstbuffet 60 deelnemers 

 boottocht 

 bezoek paleis het Loo 

   
 

 

Aan de hand van de in de bijlage genoemde cijfers willen we een idee geven van het aantal en soort 

praktische en financiële hulpvragen en de daaraan bestede uren.  

Verder is er een bijlage toegevoegd met korte verhalen om zo een beeld te geven van de 

verscheidenheid aan hulpvragen. Dit is slechts een korte samenvatting van de nieuwsflitsen die we 

maandelijks versturen.  

  



   

Financiële hulpverlening  
 

Financiële hulpverlening (onderdeel schuldhulpverlening) 

 

In het afgelopen jaar zijn er op dit onderdeel 77 hulpvragen geweest. Vragen van uiteenlopende aard. 

Hulp bij het opmaken van een budgetplan, invullen van de IB 2014 en toeslagen over dat jaar. Maar 

ook vragen om de schulden te regelen met schuldeisers. Soms raken mensen in de knel door 

regelgeving en procedures waarbij wordt voorbij gegaan aan de menselijke aspecten. Voor veel 

mensen is de regelgeving te ingewikkeld en ze komen niet verder. Er blijft dan vaak niets anders over 

dan voor hen een bezwaarschrift te schrijven. Niet in alle gevallen maar dit is tot nu toe met redelijk 

succes verlopen.   

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 viertal gevallen zijn er regelingen getroffen met gerechtsdeurwaarders en een paar 

schuldeisers.  

Voor drie personen hebben we door middel van bezwaarschriften de schulden kunnen minimaliseren  

zodat de dreiging van inbeslagname kon worden voorkomen. Daardoor kunnen we hen ook uit de 

schuldhulpverlening houden. In één geval hebben we iemand kunnen helpen die kwijtschelding heeft 

gekregen en nu geen schulden meer heeft.  

De meeste hulpvragen betroffen de aangiften inkomstenbelasting 2014. Veel cliënten konden niet 

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

meerdere afspraken. Een aantal personen die in de schuldsanering zitten zijn naar ons toegestuurd  

door een bewindvoerder, het BAD of één van de sociale teams van de gemeente Deventer. We 

hebben o.a. geholpen door een VA 2015 in te vullen en diverse toeslagen aan te vragen. Soms ging 

dat om forse bedragen waarmee een deel van de schulden konden worden afgelost of in ieder geval 

weer een redelijk leefniveau kon worden bereikt.  

De soort en hoeveelheid hulpvragen zijn in de bijlage weergegeven. 

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

(hulp)organisaties o.a. vluchtelingenwerk, BAD gemeente Deventer of de Sociale Teams van de 

gemeente Deventer.  

  



   
 

 

 

 

 

Bijlage 

Hulpvragen  Aantal Uren 

Diensten 33 128,5 

Gesprek 3 10 

Giften 10 53 

Klussen  32 490,5 

Schoonmaak 5 181 

Tuin 6 150,5 

Verhuizing 18 691,5 

Adm./Financiën 77 136 

Totaal 184 1841 
 

Onderdeel Administratie/Financiën 

Totaal 77 hulpvragen door 53 cliënten:  

- 72 opgelost 

- 5 niet opgelost 

- 2 doorverwezen 

- 3 nog in behandeling 
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Amputatie 

 

Via het Sociale team werd 

bij ons een dringende 

hulpvraag neergelegd. 

Afgelopen zomer heeft 

iemand een 

onderbeenamputatie 

ondergaan en na een tijd 

van revalideren was het 

voor de betreffende persoon 

onmogelijk om naar huis 

terug te keren omdat hij op 

een bovenwoning woonde. 

Eerst werd met House of 

Hope afgestemd of wij deze 

meneer wilde helpen en na 

ons akkoord kon gelukkig 

snel een andere woning 

gevonden worden. Het doet 

ons goed dat een grote 

groep (deelnemers uit tal 

van kerken (Vrije Baptisten, 

3-GK, Filadelfia Gemeente, 

 



   

Unie Baptisten, Emmanuel-

Gemeente) bereidt 

gevonden kon worden om 

meneer te helpen.  
 

Nieuwe Coördinatoren 

Het werk van House of Hope breidt zich verder uit en dit vraagt om een goede structuur 

en verdeling van taken. Afgelopen maand hebben we 2 nieuwe coördinatoren aan 

aangesteld. De één gaat zich bezig houden met de zgn. zaterdagploeg. Het plan is om 

elke eerste zaterdag van de maand een team klaar te hebben staan om mensen in nood 

te helpen. Er wordt nu hard aan gewerkt om voldoende personen te mobiliseren. De 

andere coördinator gaat zich richten op gezinnen en dan met name op de kinderen. Vaak 

door complexe situaties in het gezin (bijvoorbeeld ziekte) moet er wel eens iets met 

oppas geregeld worden. De praktijk laat nu al zien dat we op deze wijze een belangrijk 

steentje bij te kunnen dragen.  

Workshops 

 

Afgelopen week werd er een workshop 

gehouden met als thema “kerstkransen” 

maken. Na een gezamenlijke lunch waar 

totaal 35 personen aan deelnamen, trokken 

de vrouwen zich terug voor deze workshop. 

Erg gezellig allemaal en het resultaat mag 

er wezen! 

 

 

Buiten stadsgrenzen 

House of Hope concentreert zich in principe op Deventer, maar bij hoge uitzondering zijn 

we de afgelopen maand een keer naar het westen van het land gereden om een vrouw 

en kind te helpen. Het betreft een gevoelige situatie en daarom kunnen wij er verder 

niets over zeggen behalve dan dat de rust weer teruggekeerd is met hoop voor de 

toekomst. 

Aanhanger 

 

De aanhanger van House of Hope heeft het de 

afgelopen jaren behoorlijk te verduren gehad. Na het 

onderhoud een tijdlang opgeschoven te hebben werd 

de volgende dringende reparatie verricht: 

2 nieuwe banden, een reserveband, een nieuw 

neuswiel, verlichting weer in orde gemaakt, strippen 

aan de binnenzijde geplaatst om spullen  vast te 

zetten. Ook was er schade aan de koppeling omdat 

er geprobeerd is de aanhanger zonder toestemming 

mee te nemen. Totale kosten € 650,00. Een 

noodzakelijke reparatie maar helaas voor ons wel 

een grote kostenpost. 
 

 

Vluchteling 



   

De vluchteling die nu als vrijwilliger bij House of Hope 

werkzaam is begint zich steeds meer “thuis” is voelen. Hij 

zegt dat dit soort werkzaamheden hem helpen om alles 

een plekje te geven. Ook schilderen/tekenen (zie tekening 

hiernaast) helpen hem in dit proces. Begin volgend jaar 

staat er een workshop schilderen op het programma en 

daar kijkt hij al reikhalzend naar uit. 

 

 

Chinese man 

Mensen in Deventer weten House of Hope steeds beter te vinden. Zo ook een man van 

Chinese afkomst die de Nederlandse taal nauwelijks kan spreken. Hij heeft onlangs een 

ongeluk gehad met de fiets en zijn enkel gecompliceerd gebroken. We proberen hem een 

beetje op de been te houden en hebben hem bijvoorbeeld in contact gebracht met het 

Sociale Team, zodat er nog meer aandacht is voor zijn lastige situatie. 

Wederkerigheid 

Wat nu steeds beter op gang komt is om sommige personen die wij hebben geholpen ook 

weer in te schakelen om een ander te helpen. Voor ons gevoel is dit nog een beetje 

braakliggend terrein maar we hebben wel visie om dit gaanderweg steeds verder te gaan 

ontwikkelen. Het lukt overigens al wel een beetje. Bijvoorbeeld iemand die via het 

Sociale Team onze hulp heeft ingeroepen om zijn kamer op te knappen. We hebben hem 

in het kader van wederkerigheid ingeschakeld om iemand anders te helpen met 

verhuizen. Zo ook iemand die we geholpen hebben met het verkassen van spullen naar 

zijn vakantieadres heeft ook zijn hulp aangeboden om weer eens iets terug te doen. 

 Het is fijn om hulp te ontvangen maar misschien nog wel fijner om 
iemand te helpen! 

Op de Fiets 

 

Het vluchtelingenwerk heeft ons hulp 

ingeroepen om vluchtelingen te leren 

fietsen. We hebben een echtpaar (beiden 

uit het onderwijs) bereidt gevonden om 

daarmee aan de slag te gaan. Naast het 

leren fietsen is onderwijs over 

verkeersregels misschien nog wel net zo 

belangrijk. We zijn benieuwd hoe e.e.a. 

zich zal gaan ontwikkelen. 
 

Zeer bemoedigend 



   

Afgelopen zomer hebben we van een sterk vervuilde 

woning alleen de keuken weer helemaal op orde gebracht. 

TV-Oost heeft hiervan opnamen gemaakt en deze kunt u op 

onze website bekijken. De bewoner kwam afgelopen week 

bij ons en vroeg of we met hem mee wilden gaan naar zijn 

huis. We liepen mee in de veronderstelling dat het 

misschien weer mis was gegaan en ook de keuken weer 

smerig was geworden. Tot onze verbazing echter liepen we 

een brandschoon appartement binnen! Niet alleen de 

keuken maar ook de rest van de woning was als door een 

ringetje te halen. Hij vertelde dat onze inzet hem had 

aangespoord, om er met familie over te spreken (dit durfde 

hij eerst niet) en om verder te gaan met het schoonmaken. 

Vol trost vertelde hij dat hij nu weer zin  heeft om naar huis 

te gaan.  

 

Oproep 

  

 

    

“Het zal je maar gebeuren. Al een poos in de 

schuldhulpverlening, wekelijks je best doen  om rond te 

komen met vier kinderen en dan wordt de fiets van de 

oudste gestolen. Wie kan een alleenstaande moeder en 

haar dochter helpen aan een damesfiets?” 

Nog dezelfde week konden wij moeder en dochter 

verrassen met een prachtige fiets! 

 

Philadelphia 

Philadelphiazorg heeft onlangs een hulpvraag bij ons 

ingediend. Het valt hun zwaar om vrijwilligers te vinden. 

Zij hebben ons gevraagd of wij eens in de maand een keer 

zouden willen koken voor de bewoners en dan ook met 

hun zouden willen eten. Dit zou van toegevoegde waarde 

zijn voor de bewoners. We kunnen nog niet zo goed 

inschatten of dit goed aansluit bij de “normale” 

werkzaamheden van House of Hope maar we hebben 

gezegd dat we het zeker een kans willen geven. Inmiddels 

is er iemand gevonden die bereidt is een aantal keren een 

maaltijd te bereiden, daarna zullen we evalueren en al dan 

niet de werkzaamheden continueren. 

 

 

Deventer Post 



   

 

Klein stukje uit het artikel: “Paula Jouvenaar is coördinator. 

Zij zegt: we trekken steeds meer bezoekers en zijn echt een 

ontmoetingspunt voor de wijk geworden. Gemiddeld komende 

er zo’n vijftien mensen uit Borgele en Platvoet. Zij komen om 

hun verhaal kwijt te kunnen, koffie te drinken, een spelletje te 

doen of met hulpvragen. Het is altijd erg gezellig. Bezoekers 

krijgen koffie en thee aangeboden door House of Hope” 

 

 

Waarderings Subsidie 

Blij verrast waren we met de waarderingssubsidie van € 3000,= die is 

aangeboden door de Gemeente Deventer. Erg bemoedigend dat de inzet 

van de vrijwilligers van House of Hope Deventer wordt gezien door de 

Gemeente Deventer en ook wordt gewaardeerd. 

 

 

  

Tekort 

Ondanks de waarderingssubsidie zal er over het jaar 2015 naar verwachting toch helaas 

een tekort optreden in de financiën van zo’n € 1750,=. We zijn natuurlijk dankbaar dat 

we ook dit jaar weer heel veel mensen hebben geholpen maar het is natuurlijk ook een 

wetmatigheid dat met de groei van hulpvragen de kosten navenant groeien. 

  

Gelukkig is er een kleine groei te bespeuren in het aantal bouwers. We zitten nu op 20 

bouwers en we hopen dat we snel zullen doorgroeien naar 50 bouwers! Voor uitleg over 

het project Bouwes verwijzen wij u naar onderstaande tekst: “Bouwt u mee aan “ons” 

Huis!” 

  

Bouwt u mee aan "ons" HUIS!  

Financiën 
Voor een goede continuering van onze werkzaamheden zijn we dringend op zoek naar personenen die 
maandelijks €8,50 (dit is jaarlijks € 102,-) over zouden willen maken. 
Op dit moment zijn er 18 "bouwers"betrokken en heel graag zouden wij dit uit willen breiden naar VIJFTIG 
(50) bouwers! 
  

Pakt u deze uitdaging op en bouwt u mee aan een HOUSE of HOPE?! 
Benodigde betalingsgegevens treft u hieronder aan! 

Graag o.v.v.: "BOUWSTEEN" 
  

rekeningnummer: 
NL24INGB0006598110  

HOUSE OF HOPE 



   

Info over House of Hope: 

Bezoekadressen : zie onze website voor openeningstijden en aanvangstijden voor lunch en diner! 

Rivierenwijk, Grevelingenstraat 1, Deventer   

Borgele, Dreef 1, Deventer 

Telnr. : 06-22783677 

Email : info@houseofhopedeventer.nl 

Website : www.houseofhopedeventer.nl 

  

GIFTEN ZIJN WELKOM op rekeningnummer: 

NL24INGB0006598110 t.n.v. 

Stichting House of Hope Deventer 

Uw gift is fiscaal aftrekbaar     

Joke ten Napel 
06-149 849 66 
napel1957@gmail.com 
  
Henri ten Napel 
06-227 836 77 
napel1955@gmail.com           

 

 

                                      

        RSIN/Fiscaalnummer:                       KVK-Nummer: 

  8523 45 069                    56880790 
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