
 

 



   

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

beloningen toe. Met 73 vrijwilligers is er ook in 2016 veel werk verzet. 

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

praktische) die er in 2016 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 

• Boottocht rode kruis 

• Uitje vrijwilligers 

• Schildermiddag 

• Paasactiviteit 

• Kerstactiviteit 

 

Borgele 

 

Zaterdag  (10.00 – 12.00 uur) 

• Inloop voor koffie/thee en gesprekken 

• Kerstbrunch 

 

 

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 2016 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  

• 2925 lunches 

• 950 diners 

• kookteam 498 uur  

Inloop Rivierenwijk 

• gastvrouwen 2762,5 uur 

 

Inloop Borgele 

• gastheer/vrouw 450 uur 

 

Activiteiten 

• elke dinsdag middag een spelletje 

• 4x per jaar workshop (o.a. schilderen, bloemschikken, film) 

• één keer per maand een wandeling (tot de zomer)  

 

Bijzondere activiteiten 

• kerstbuffet 50 deelnemers rivierenwijk 

• kerstbrunch in Borgele  

• boottocht van rode kruis voor 6 personen 

• beauty middag 

• schildermiddag 

• paasactiviteit 

• kerstactiviteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
Bijlage 
 
 
Bezetting Operationele Werkzaamheden 
In 2016 zijn er 99 klussen gedaan van uiteenlopende aard zoals:  

• verhuizingen 
• huizen leegruimen 
• vervuilde huizen schoonmaken 
• nieuwe keuken of toilet plaatsen 
• plafonds en muren witten 
• houtwerk schilderen 
• tuinwerkzaamheden. 
 

 

 

Inloopdagen 
Iedere maandag is er een team van 4 personen aanwezig.  

Iedere dinsdag is er een team van 5-6 aanwezig. 

Iedere zaterdag is er een team van 3 personen aanwezig.  

 

 

 

 

Vrijwilligers 
In totaal zijn 73 vrijwilligers actief bij House of Hope waaronder: 

6    bestuursleden     

7    afgevaardigden van de deelnemende kerken  

1 budgetcoach 
2 administratie 
57   vrijwilligers voor de overige activiteiten.  

 

 

 

 

 

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 (onderdeel schuldhulpverlening) 
 

In het afgelopen jaar zijn er op dit onderdeel 72 hulpvragen geweest. Vragen van uiteenlopende aard. 

Hulp bij het opmaken van een budgetplan, invullen van de IB 2015 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 voorbijgegaan aan de menselijke aspecten. Voor veel 

mensen is de regelgeving te ingewikkeld en ze komen niet verder. Veel mensen hebben hulp nodig bij 

het schrijven van een brief of een verzoek. 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.   

Voor een paar 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.  

Diverse malen is er voor mensen een Digi-D code aangevraagd, zodat de hulpvragen sneller en 

efficiënter opgepakt konden worden.  

Voor twee mensen hebben wij een aanvraag ingediend bij het BAD (Budget Adviesbureau Deventer) 

van de gemeente Deventer.  

Daarnaast is er voor een paar personen kwijtschelding gemeentelijke belasting aangevraagd. Dit jaar 

is er een samenwerking ontstaan met een bewindvoerder waarbij we helpen met inkomstenbelasting 

en toeslagen. We hebben o.a. geholpen door een VA 2016 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 meeste hulpvragen betroffen de aangiften inkomstenbelasting 2015. Veel cliënten konden niet 

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

meerdere afspraken.  

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.  

 

Onderdeel Administratie/Financiën 

Totaal   72 hulpvragen door 47 cliënten:  

- 7 opgelost 

- 2 doorverwezen i.v.m. schuldhulpverlening 
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• Kast en koelkast
• Vieze koelkast
• Hoogzwanger
• Bouwers

Verhuizing

De casemanager dementie heeft contact met ons 

opgenomen om een hoogbejaarde vrouw uit een 

moeilijke situatie te helpen. Vanwege 

omstandigheden moest deze vrouw op korte 

termijn verhuizen, maar het ontbreken van een 

netwerk en financiële middelen maakte dat vrijwel 

onmogelijk. 

Het team van House of Hope heeft zich er graag 

voor ingezet om e.e.a. in korte tijd op te lossen.

Twee vliegen in één klap

Vaak staan we er zelf van te kijken hoe mooi vraag en aanbod op elkaar 
aansluiten. Een alleengaande moeder van 5 kinderen vertelde ons over haar 
kastruimte gebrek in dezelfde week dat we met de verhuizing bezig waren 
van een mevrouw met alzheimer.  Omdat die vrouw kleiner is gaan wonen 



bleef er een prachtige kast over en konden we deze kast gelijk weer 
overbrengen naar deze moeder.

Zwervend stel nu gesetteld

Het Sociale Team verzocht ons te helpen met benodigdheden voor een stel  
dat onlangs nog zwervende was. Ze hebben nu een prachtige woning maar 
er ontbraken nog een aantal spullen en dan met name op het gebied van 
keukeninrichting. Gelukkig konden we voorzien in een magnetron, 
wasmachine, koelkast, kookplaat, pannen, allerlei soorten bestek e.d.

Laminaatvloer

Vorig jaar werd onze hulp ingeroepen door het Bijzondere Zorg Team om de situatie in een woning te 
verbeteren. We hebben tal van werkzaamheden gedaan en de woon- leefsituatie knapte zienderogen 
op. Tijdens onze werkzaamheden constateerden we dat ook de laminaatvloer zeer dringend aan 
vervanging toe was en, ook al was deze vraag niet aan ons gesteld, zijn we toch op zoek gegaan naar 
mogelijkheden om deze te vervangen.  We zijn in contact gekomen met een bedrijf dat zich graag 
wilde inzetten om hiermee te helpen. Onlangs hebben we de laminaatvloer op de begane grond 
volledig vernieuwd en het ziet er allemaal weer prachtig uit. Moeder en haar kinderen zijn super blij en 
ook trots op deze metamorfose!

Afzuigkap

Een echtpaar, waarvan de man ernstig ziek is, verzocht ons om hulp bij het 

aansluiten van een afzuigkap. Een tijdrovende klus maar inmiddels weer 

helemaal gefikst. We zien het als een welkome bemoediging voor het 



echtpaar; met name de vrouw. Haar passie is om te koken en ze kan dat nu 

weer naar hartelust doen

Duitsland

Onlangs werden we geconfronteerd met wel 

een hele bijzondere hulpvraag. Een vrouw met 

ernstige pijn in haar kaken moest worden 

geopereerd. Bij ziekenhuizen in Nederland zou 

dat zeker nog een paar weken duren, maar in 

Duitsland diende zich veel snellere 

mogelijkheid aan. Na enige twijfel, want dit 

ging toch wel heel duidelijk over onze 

stadsgrenzen (zelfs onze landgrens) heen, 

hebben we toch besloten om haar uit deze 

benarde situatie te helpen. Eerst zijn we met 

haar naar Essen gereden voor het onderzoek 

en intake en een week later hebben we haar 

begeleid naar de operatie. 

Edward

House of Hope bestaat nu 5 jaar en vrijwel vanaf het begin is 

Edward (de man met de duim) één van onze trouwe medewerkers. 

Al enige weken heeft hij last van lichamelijke klachten en we hopen 

dat hij snel weer zal herstellen! We hebben hem onlangs een 

ziekenbezoek gebracht!

Vanuit crisisopvang naar flat

Een moeder met 2 kinderen verbleef in 
crisisopvang en kreeg recentelijk de sleutel van 
een flat. House of Hope heeft zich ingezet om de 
verhuizing mogelijk te maken en geholpen met 
verhuizen, behangen, inrichting, laminaat leggen 
enz.



Ontruiming

De situatie van een oude eenzame man is in zeer korte tijd erg verslechterd en hij kan niet meer thuis 
wonen. Zijn woning diende daarom te worden ontruimd. Een toegewijde mantelzorger begeleidde de 
man al jarenlang maar hij had dringend hulp nodig om het ontruimen van de woning mogelijk te 
maken. Met een groot team van House of Hope hebben we de ontruiming van de woning mogelijk 
gemaakt.

Welkom nieuwe bewoners

De Rivierenwijk in Deventer heeft de afgelopen jaren een 

behoorlijke facelift ondergaan. Tal van oude woningen zijn 

afgebroken en nieuwe woningen zijn verrezen. Ook zijn bestaande 

woningen prachtig opgeknapt en zijn er mooie verbeteringen 

toegepast aan het wegennet. Kortom: van een zorgwijk verandert 

naar een prachtwijk. House of Hope maakt ook deel uit van de 

Rivierenwijk in Deventer en is gevraagd om  de nieuwe bewoners te 

verwelkomen!

Koelkast

Het bijzondere Zorg Team was voor een cliënt 

dringend op zoek naar een koelkast. Toevallig 

hadden we nog een prachtig exemplaar staan. 

Probleem binnen no time opgelost!



Inrichting

Het Sociale Team heeft onze hulp ingeroepen om een vader en zoon te helpen. Ze hadden een 

woning gekregen en het enige wat ze bezaten was een tas met wat spullen. Benodigdheden voor 

de volledige inrichting waren dringend gewenst. We hebben in het volgende kunnen voorzien: bank, 

salontafel, tv-meubel, eettafel en stoelen, kast voor de woonkamer, bureaustoel en bureau, 

1-persoonsbed, dekbed, kast op slaapkamer

Kast en koelkast

Het Sociale team verzocht ons een cliënt te helpen 
met een koelkast en kast. Gelukkig konden we ook 
daar in voorzien.

Vieze koelkast

In verband met de privacy vermelden we verder niets maar soms worden we 
met echt vieze zaken geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld deze koelkast! Al 
het verrotte eten hadden we hier al uitgehaald. De stank was bijna niet te 
harden maar goed ook deze situatie is weer opgelost!



Hoogzwanger

Een week voor de bevalling hebben we nog een paar prachtige spullen naar 

een blije moeder kunnen brengen

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 43 "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/Fiscaal nr:

8523 45 069  

                  KVK-Nummer: 

                  56880790  
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