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UITREIKING ARIËNSPRIJS 2016
U kon in onze vorige nieuwsflits lezen dat wij blij waren met de nominatie voor de Ariënsprijs 2016
voor diaconie, omdat het voor het Inloophuis Neede een geweldige kans zou zijn om onze ervaringen
te delen met andere kerken.
Blijkbaar heeft het organisatiecomité dat signaal opgepikt, want eind augustus
werden wij onverwacht benaderd met de vraag of wij, samen met nog zeven andere
genomineerde projecten, meerdere keren een korte presentatie wilden geven op de
ochtend van de uitreiking (op zaterdag 1 oktober).
Daar hoefden wij uiteraard niet lang over na te denken!
Die bijeenkomst in de Walburgiskerk in Arnhem begon met een korte viering, gevolgd door een
mooie toespraak van jurylid Herman Agterhoek. Hij signaleerde een aantal elementen die in veel
projecten terugkwamen, zoals ‘ora et labora’ ofwel bid en werk (niet alleen werken, maar ook
geestelijke inspiratie zoeken), ‘verbinden’ (je verbinden met mensen, met andere organisaties) en
‘volhouden’ (diaconie vraagt vaak om een lange adem, niet te snel opgeven, het komt wel, geef het
tijd).
Na deze toespraak konden alle bezoekers in 1 uur tijd 4 verschillende presentaties volgen. Na elk
kwartier ging er een bel en kon men naar één van de zeven andere presentaties gaan.
Een kwartier is natuurlijk veel te kort om alles over ons
Inloophuis te vertellen.
In het boekje “Ik zal er zijn voor jou” zijn alle 30
genomineerde projecten uitgebreid beschreven. Veel
bezoeker hadden daarin het verhaal over ons inloophuis
al gelezen. Ook lagen er folders voor belangstellenden.
In onze korte presentatie hebben we aangegeven dat
een Inloophuis starten geen kwestie is van even een
berichtje in het kerkblad, een zaaltje regelen en enkele
vrijwilligers die koffie willen schenken.
Er komt echt meer bij kijken. We hebben in onze presentatie daarom zes “kritische succesfactoren”
(voorwaarden voor succes) onder de aandacht gebracht:

1. Blijf in gesprek over elkaars verwachtingen
Waar sta je nu, wat wil je bereiken en hoe wil je dat bereiken?
Zorg dat de neuzen dezelfde kant op (blijven/gaan) staan.

2. Samenwerken voor contact met de doelgroep
Werk samen met organisaties die al directe contacten hebben met de doelgroep
(bijv. mensen in een sociaal isolement). Wij werken samen met de VMK-teams en ZoZijn,
maar je kunt ook denken aan De Zonnebloem of Ouderenbonden.

3. Zorg voor kartrekkers (en –duwers)
Een inloophuis opzetten is geen eenmansactie. Je komt weerstanden tegen.
Hoe groter het draagvlak, hoe meer kans van slagen het initiatief heeft.

4. Werf goede gastheren en gastvrouwen
Ze moeten vooral kunnen horen, zien én zwijgen.
Want wat in het Inloophuis wordt gezegd, moet ook in het Inloophuis blijven.

5. Geef het inloophuis een positief imago
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Je zoekt mensen die behoefte hebben aan sociale contacten,
maar wilt geen ‘stempel’ waardoor mensen het Inloophuis juist gaan mijden. Een dilemma…

6. Laat je goed adviseren en begeleiden
Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Bij de DKCI en het KCMA zit veel deskundigheid.
Maak daar gebruik van, ook voor de toerusting van de gastheren en gastvrouwen.
Na de presentatie was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarvan werd goed gebruik
gemaakt. We ontmoetten er meerdere parochies die serieus nadachten over het starten van een
Inloophuis. Zij weten nu dat ze altijd bij ons terecht kunnen voor advies en binnen mogen lopen om
eens de sfeer te komen proeven in ons Inloophuis.
Voor het eerst was er een publieksprijs ingesteld. Deze ging naar het project met de meeste
stemmen via internet. Met 25% van alle 2987 stemmen ging de publieksprijs naar de werkgroep
Friersdale-Eemnes. Deze werkgroep uit Eemnes zamelt geld in voor missieprojecten in Fiersdale
(Zuid-Afrika). Het prijzengeld wordt besteed aan twee nieuwe schoollokalen.
Daarna volgde de uitreiking van de winnaar volgens de vakjury. De Sinterklaasactie Malburgen
Arnhem won de 1e prijs, de 2e prijs was voor de Franciscushof Tiel (moestuinproject) en de gedeelde
3e plaats ging naar Twente, namelijk woongemeenschap De Wonne in Enschede en jongerenproject
Join Us in Denekamp.
De andere genomineerde projecten gingen niet met lege handen naar huis. Zij kregen een
herinneringsplaquette.
Wij (ondergetekende en de gastvrouwen Annie, Betsie en Maria) gingen met een heel goed gevoel
weer richting Neede.
Gerard Bartels,
coördinator Inloophuis Neede
Tot slot een korte persoonlijke ervaring:
Nadat ik ’s middags alle gebruikte presentatiematerialen weer had
teruggelegd in het Inloophuis, viel mijn oog op regenboogkleuren op
een plek waar ik ze nog nooit eerder had gezien: op de vloer van het
Achterhuis (het parochiecentrum waarin o.a. het Inloophuis Neede
wordt gehouden).
Vanwege alle muren schijnt op die plek nooit rechtstreeks zonlicht.
Maar het witte zonlicht dat precies op dat moment viel op de lange
smalle spiegel (op de blauwe deur) werd gebroken in een veelkleurig
palet.
Wij mensen kunnen ook zo’n spiegel zijn, die op plekken waar het
normaal donker is, veelkleurig licht kunnen brengen…
Deze diaconale dag in Arnhem was daarvan een mooi bewijs!
U ontvangt deze “Nieuwsflits” van het Inloophuis Neede omdat u direct betrokken bent bij het
Inloophuis Neede of in het verleden heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden
over het reilen en zeilen van het Inloophuis Neede. Uw belangstelling stellen wij op prijs!
De “Nieuwsflits” zal op onregelmatige momenten verschijnen.
Kent u mensen die ook geïnteresseerd zijn in het wel en wee van het Inloophuis Neede? Laat het ons
weten via inloophuisneede@stpaulusparochie.nl. We voegen hun e-mail adres graag toe aan onze
mailinglijst. Natuurlijk mag u onze nieuwsflitsen ook doorsturen naar andere geïnteresseerden.
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Ook op de website van de St. Paulusparochie www.stpaulusparochie.nl staat (in menu Diaconie 
Inloophuis Neede) de nodige informatie over het inloophuis, o.a. onze folder en de nieuwsflitsen.

