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Vervolg ontruiming.....

Tja, wat een gigantische grote klus om dit appartement helemaal leeg te krijgen. Verschillende keren zijn we met 
een groot team aan de slag gegaan en hebben telkens de mouwen flink moeten opstropen. Totaal hebben we 
8140 kilo afgevoerd dat minimaal drie keer door onze handen is gegaan. De betreffende persoon woonde 
helemaal boven in een flatgebouw (helaas dus zonder lift) en door het vormen van zogenaamde treintjes (telkens 
maar weer spullen doorgeven naar iemand die onder je staat) kom je uiteindelijk beneden. Dan weer de 
aanhanger in en dan vervolgens de lading weer leegmaken. Op verzoek heeft de woningcorporatie één maand 
extra tijd gegeven om deze volledig ontruiming mogelijk te maken, anders was het gewoon niet gelukt. Het totaal 
aantal uren dat we hier aan gewerkt hebben gedraagt 208 uren!

Crisissituatie



In onze vorige flits schreven we hier al over de netelige situatie van een hoogzwangere vrouw. Ze stond op punt 

van bevallen en kreeg, terwijl ze met haar drie kinderen in crisisopvang verbleef, net in die periode de sleutel van 

haar woning. Gelukkig waren we met ons team in staat om haar nieuwe woning helemaal woonklaar te maken en 

bovendien ook nog in te richten. Inmiddels is zij bevallen en kan nu met haar vier kinderen prima wonen. We 

laten nu nog enkele foto’s zien van de spullen die we als House of Hope hebben kunnen regelen. Gelukkig 

hebben we deze alleenstaande moeder met vier kinderen flink op weg kunnen helpen.

SourceFruit

Hans Bek, directeur van het bedrijf Sourcefruit, voorziet 

House of Hope regelmatig van overgebleven 

voedselpakketten. Deze pakketten, met werkelijk prachtige 

producten nemen wij graag in ontvangst en geven deze dan 

vervolgens door aan personen/gezinnen waarvan wij weten 

dat dit zeer welkom is.

Flat schoongemaakt

Na het overlijden van haar man raakte mevrouw in een 

depressie en kwam haar bed niet meer uit. Opruim- en 

schoonmaakwerkzaamheden bleven liggen en met 

tussenkomst van het Sociale Team werd er bij House of 

Hope een hulpvraag ingediend. We zijn met een team bij 

haar langs geweest om haar flat weer helemaal schoon en op 

orde te brengen. We hopen dat we haar hiermee hebben 

kunnen bemoedigen en dat ze de draad weer een beetje zal 

gaan oppakken. We zijn blij dat ze nu weer regelmatig naar 

buiten gaat om boodschappen te doen en een wandeling te 

maken.

Verhuizing



Het Bijzondere Zorg Team heeft contact met House of Hope opgenomen om hulp te vragen voor een lastige 
situatie. Een jongeman met ernstige zenuwpijnen moet verhuizen maar heeft totaal geen netwerk en/of financiële 
middelen om dit voor elkaar te krijgen. Fysiek is hij er zelf absoluut niet toe in staat om ook maar iets te doen.
Juist voor dit soort zaken zetten we graag ons beste beentje voor en hebben de nieuwe woning helemaal in de 
gewenste kleuren geschilderd en daarnaast ook de volledig verhuizing mogelijk gemaakt. Toch ook wel weer een 
flinke klus van totaal 95 uren! 

Nieuw stroompunt



Afhankelijk van de ernst van de situatie willen we bij hoge uitzondering soms ook 
wel eens wat bijzondere werkzaamheden verrichten. In dit geval was het 
verleggen van een wasmachine aansluiting dringend gewenst en hebben we dit 
gelukkig kunnen regelen.

Woning leefbaar maken

Humanitas DMH heeft een hulpvraag bij ons ingediend om een jonge 
vrouw te helpen bij haar thuissituatie. Door allerlei omstandigheden lukt 
het haar niet om zaken schoon te maken/houden en ze kan maar geen 
orde in haar huis krijgen. Dit speelt al vele jaren en er is geen 
doorkomen aan. Het is werkelijk verrassend hoe snel zaken dan toch 
weer een keer kunnen krijgen. Het team van House of Hope loopt als 
een geoliede machine en blijkt telkens weer in relatief korte tijd een 
metamorfose tot stand te kunnen brengen.  

Reactie van Humanitas: 

“Ik ben in haar appartement 

geweest, het is niet te geloven hoe 

schoon en opgeruimd het is, dit 

hadden we nooit zonder jullie hulp 

kunnen bereiken, heel veel dank!!”  

Paasbakje

Elke dinsdagmiddag hebben we bij 
de inloop bij House of Hope wel wat 
bijzonders te doen. De dinsdag voor 
Pasen werd er gewerkt aan het maken van 
Paasbakjes die men mee mocht nemen naar 
huis. 

Dit soort activiteiten vindt altijd gretig aftrek en we zijn 

heel blij met Cecile die deze workshop altijd wil 

coördineren. 



Vrijwilligersavond

House of Hope heeft in het bijzijn van veel genodigden en burgemeester Heidema 
in februari 2017 haar 5-jarig jubileum mogen vieren. Het was een prachtig en 
gedenkwaardig feest. 
Los daarvan wilden we graag onze vrijwilligers extra in het zonnetje zetten door hen 
een heerlijk buffet aan te bieden. Al jaren lang zetten zij zich bijzonder in om naast 
mensen te staan die door moeilijke periodes in hun leven gaan. Het werk dat 
gedaan moet worden is vaak best pittig en we waarderen hun trouwe inzet 
bijzonder. Op 12 april hebben we heerlijk met elkaar gegeten! 

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?! 
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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
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