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EEN LEVENSTEKEN VAN HET INLOOPHUIS
De vorige nieuwsflits dateert alweer van oktober 2016. Je zou haast denken dat er in de tussentijds
niets is gebeurd dat het vermelden waard is. Dat is gelukkig niet het geval.
Het Inloophuis Neede is nog steeds elke donderdagochtend open, van 9.30-11.30 uur en elke week
mogen we weer gasten verwelkomen.
Hieronder het “hartfilmpje” van 2016 (met gemiddeld 7,0 bezoekers per inloopochtend):

In de 1e helft van 2017 lag het gemiddelde op 8,2 bezoekers per inloopochtend:

Het Inloophuis Neede voorziet dus nog steeds in een behoefte, door het schenken van koffie en
aandacht.
Onze gastengroep bestaat uit ca. 20 personen, waarvan sommigen vrijwel wekelijks komen en
anderen zo af en toe. Speciale activiteiten waren het maken van kerstbakjes en paasbakjes. En ook
dit jaar zijn er met geïnteresseerde gasten uitstapjes gemaakt, o.a. meerdere naar de bouw van de
nieuwe N18.
Elk kwartaal komen we als vrijwilligers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en voor toerusting
door Suzanna Louwerse. Ook Harry Scharrenborg, diaconaal werker van het Bisdom, is daarbij
aanwezig en houdt ons goed “bij de les”.
Recent hebben we ons aangemeld als lid van “Netwerk DAK” waarbij zo’n 100 inloophuizen zijn
aangesloten. “DAK” staat voor “Door Aandacht Kracht”. We hopen via Netwerk DAK o.a. meer
ervaringen uit te wisselen met andere inloophuizen. Zie ook: www.netwerkdak.nl

WEEK TEGEN EENZAAMHEID (21 SEPTEMBER – 1 OKTOBER 2017)
De jaarlijkse “Week tegen eenzaamheid” hebben we uitgekozen om het Inloophuis Neede weer bij
een brede groep mensen onder de aandacht te brengen.
Recent stond in de krant dat zo’n 30% van de inwoners van Winterswijk zich eenzaam voelt. Toen ik
dat las schrok ik daar toch wel van. Helaas is dit cijfer wel representatief voor heel Nederland, zo
wijst onderzoek uit. Zie ook: https://www.weektegeneenzaamheid.nl/eenzaamheid/feiten-en-cijfers
Er zijn allerlei definities voor “eenzaamheid”. Toen ik afgelopen week naar het programma “First
Dates” keek, verwoorde één van de deelnemers het heel treffend: “Eenzaamheid is het gevoel dat je
er niet toe doet”. Het roept de vraag op: hebben we nog wel genoeg oog voor elkaar?
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Het Inloophuis Neede wil een plek zijn waar mensen komen die graag andere mensen willen
ontmoeten. Zo vergroten ze hun sociale netwerk.
Ook andere organisaties timmeren aan de weg om eenzaamheid terug te dringen. Daarom hebben
we twee maatjesorganisaties uit onze regio uitgenodigd om ons meer vertellen over de
eenzaamheid die zij tegenkomen en wat zij doen om die te doorbreken.
Op donderdag 21 september zijn Nico en Olga Niessen van de Werkgroep Integratie Neede te gast.
De vrijwillige maatjes van WIN begeleiden vluchtelingen die in Neede
komen te wonen. Ze bieden hulp bij het inrichten van een woning, bij het
wegwijs maken, bij het leren van de Nederlandse taal en het leggen van
sociale contacten.
Op donderdag 28 september is Marianne de Veer van Humanitas Oostelijke Achterhoek te gast.
Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze
vinden tijdelijke steun in een van onze activiteiten, variërend van het
doorbreken van eenzaamheid, hulp bij de financiële thuisadministratie
en ondersteuning van gescheiden ouders bij het tot stand komen van een
omgangsregeling met hun kinderen.
Het programma voor beide donderdagochtenden ziet er als volgt uit:
9.30 - 11.00 uur : Inloopochtend
11.00 - 12.00 uur : Presentatie maatjesorganisatie
12.00 - 12.30 uur : Afsluitende lunch
We stoppen dus iets eerder met onze inloopochtend (om 11.00 uur i.p.v. 11.30 uur) en geven het
woord aan onze gasten voor hun (interactieve) presentatie.
We besluiten de ochtend met een gezamenlijke lunch.
Wilt u op één of beide ochtenden onze gast zijn? U bent van harte welkom!
U vindt het inloophuis aan de Borculoseweg 43 in Neede (links naast de kerk).
Wilt u deelnemen aan de lunch, dan stellen wij het op prijs als u dit vooraf kenbaar maakt.
Dat kan middels een e-mail naar: inloophuisneede@stpaulusparochie.nl

Namens alle vrijwilligers van het Inloophuis Neede,
Gerard Bartels, coördinator

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.
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.

