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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
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