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INLEIDING
In 2017 is de Stichting Diaconaal Centrum Tiel een feit geworden. Op 1 januari 2018 is het
Inloophuis er in ondergebracht, samen met de stadsmoestuin ‘De Franciscushof’ en het
maatjesproject ‘Tielse Maatjes’. Op de nieuwjaarsreceptie memoreerde ik dat we aan de
tuin, die tot dan toe een project van het Inloophuis was, een kindje verloren hadden, maar
er een broertje bij hadden gekregen. Organisatorisch was het een hele klus, met name voor
het bestuur, maar voor onze gasten en vrijwilligers maakt het in de praktijk niet veel verschil.
Toch is het een belangrijke stap om onder de vleugels van de kerk uit te komen en op eigen
kracht de uitdaging aan te gaan om dit werk ook in de toekomst voort te zetten. De band
met de kerken blijft ondertussen stevig verankerd in de statuten van de stichting. Die band is
zelfs versterkt doordat, naast de Protestantse en Rooms-Katholieke kerk nu ook de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Magnificatkerk) het werk draagt.
Voor het Inloophuis en de Franciscushof (die in 2017 dus nog ‘onder’ het Inloophuis viel) is
het een goed jaar geweest. De tuin groeit en bloeit en er zijn veel hulpkrachten. Die komen
uit alle sectoren van de maatschappij, ook en juist veel uit groepen die in kwetsbare situaties zitten. Er is wel een gebrek gebleven aan coördinerende vrijwilligers.
In het Inloophuis zijn, ondanks het blijvend krappe aantal vrijwilligers de activiteiten gewoon
door gegaan. We zijn blij dat dit dankzij extra inspanningen is gelukt en dat er ook nog nieuwe initiatieven zijn genomen. Hieruit blijkt de vitaliteit van de organisatie en de betrokkenheid van de mensen die zich hiervoor inzetten.
Han van Peer, coördinator
Tiel, april 2018.
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ACTIVITEITEN
Door het jaar heen
Het Inloophuis is elke dag open van 12.00 tot
15.00 uur, 365 dagen per jaar! Elke week
wordt er ’s middags op maandag en woensdag
een maaltijd gekookt door onze vrijwilligers
voor zo’n 15 tot maximaal 20 gasten. Er wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van producten uit onze moestuin de Franciscushof. De
maaltijden voorzien in een belangrijke behoefte en vormen een kernactiviteit van het Inloophuis.
Toen in juni een van onze nieuwe kooksters inkopen deed bij het Turkse supermarktje op de
hoek vroeg de eigenaresse waarom ze ineens zo veel nodig had. Toen zij vertelde over de
maaltijden in het Inloophuis vond die mevrouw dat zo mooi dat ze spontaan twee maaltijden wilde doneren: “Neem maar wat je nodig hebt, je hoeft het dan niet te betalen.” Ze
deed dit speciaal in het kader van de Ramadan, de Islamitische vastenmaand die niet alleen vroomheid wil bevorderen maar ook onderlinge banden en saamhorigheid wil versterken en aandacht wil geven aan solidariteit en liefdadigheid. Een prachtig gebaar van mevrouw Kabalay!
Op één vrijdag in de maand is er ’s avonds een
Special Meal. Dan wordt er een maaltijd bereid
uit een bepaalde cultuur of een bepaald land
waar dan ook aandacht aan geschonken wordt.
Hiervoor vragen we vaak gastkoks.
Elke zaterdag is het soepdag, meestal vers gemaakt en altijd aangevuld met tosti’s.
Op dinsdagmiddag maken we ansichtkaarten.
Deze activiteit heeft al een lange traditie en
blijft populair. Met veel enthousiasme is een
gezellige groep van zo’n 10 tot 12 kaartenmakers aan het knippen en plakken onder de bezielende leiding van Adri en Jenny. Naast het
Irisvouwen worden nu ook nieuwe technieken gezocht. Zo zijn de deelnemers naar een
workshop dag bij Te Gekke Krijtjes in Hardinxveld-Giessendam geweest (met maar liefst vijf
workshops!) en is de Encaustic manier om kaarten te beschilderen met bijenwas uitgeprobeerd.
Vrijdagmiddag is activiteitenmiddag. Er was geen vastgelegd programma maar eind 2017
bleek er voldoende belangstelling om eens in de veertien dagen weer te gaan kaarten. Vaak
wordt er gebreid en soms wordt ander handwerk gedaan. Vooral tegen de tijd van de
marktdag waar altijd een indrukwekkende tafel met allerlei zelfgemaakte spullen staat die
verkocht werden. De vrijdagmiddag bingo, ongeveer eens in de twee maanden, levert steeds
veel plezier op in de vorm van gespannen concentratie en triomfantelijke uitroepen.
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Naast de kaarten verkopen we tijdens de openingsuren op beperkte schaal tweedehands
kleding die bij ons afgegeven wordt. Dit voorziet niet alleen in een behoefte maar er wordt
ook vaak door iedereen meegekeken of iets wel staat.
Het inloophuis is inzamelpunt voor de voedselbank. Er staat een krat voor gebrachte levensmiddelen. De voedselbank haalt die dan bij ons op.
Een bijzondere activiteit was de Playback middag op 23 april. Een spontaan idee van enkele
gasten dat uitmondde in een heuse show compleet met jury en prijzen voor de beste optredens. Het was nog een hele klus, maar het werd een echt feest. Grappige, gevoelige, uitbundige en swingende momenten wisselden elkaar af en het was prachtig om ook gasten die
soms wat teruggetrokken zijn op het podium een voorstelling te zien geven!

Speciale momenten
Op 6 januari hielden we een Nieuwjaars ontvangst. Vorig jaar werd daar door de gasten om
gevraagd. De belangstelling was niet heel groot maar toch voelde het goed om aandacht te
besteden aan het achter ons laten van het oude jaar en samen een start te maken met het
nieuwe.
Voor de traditionele paasbrunch op tweede paasdag stond er weer een prachtig buffet klaar
waar iedereen zichtbaar van genoot.
De zomer-BBQ op het grasveld naast de Gerfkamer is inmiddels ook een vaste traditie geworden als afsluiting van het activiteitenseizoen. Het is een mooie gelegenheid om dan niet
alleen onze gasten en vrijwilligers uit te nodigen maar ook de mensen van de Franciscushof
en uit ons Tielse netwerk. In 2016 barbecueden we met z’n veertigen, dit jaar waren er maar
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liefst zeventig mensen! Een heel
gezellig gebeuren onder de parasols met als primeur life muziek.
Op de Inloop-Markt op 23 september in de Maartenskerk hadden dit
jaar naast de vertrouwde kramen
van onszelf, van de Boekenlegger
en van de LETS ook de Wereldwinkel en Vluchtelingenwerk een plekje gevonden. Fijn dat de Wereldwinkel nu kon want de vorige jaren
zijn ze echt gemist. De kraam van Vluchtelingenwerk was een combi van mensen uit Culemborg en uit Tiel die verrukkelijke oosterse hapjes verkochten. Heel blij waren we ook met de
prachtige muziek van het muziekgroepje van Annelies Nooteboom, en toen ’s middags het
orkest de Boemeltjes op stoom kwam barstte er een waar feestje los. Binnen kon iedereen
genieten van al het heerlijks dat was klaargemaakt en voor de buitenmensen stond er de
koffie-jeep van kookwinkel Oostendorp voor een overheerlijk bakje troost. Meer dan 300
bezoekers werden er geturfd en de markt heeft iets meer dan € 1200,- opgebracht! Het was
bovenal een gezellige dag waar de bezoekers zich duidelijk op hun gemak voelden, praatjes
werden gemaakt en contacten werden gelegd.

Sinterklaas vierden we weer eenvoudig. Zoals vorig jaar was Piet er met een gedicht van de
Sint en kreeg iedereen voor thuis wat lekkers mee. Bij de evaluatie kwam naar voren dat dat
toch wel een beetje kaal was. Komend jaar willen we het anders doen: óf goed, óf niet.
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In de aanloop naar Kerstmis werd het adventshuisje neergezet. Elke dag mag iemand een
deurtje opendoen en met een complimentje het lekkers aan een van de andere aanwezigen
geven. Want iedereen verdient zo nu en dan een schouderklopje!
Naar de kerstpakketten van de Lions
Club Tiel werd al uitgekeken. Voor
onze vaste gasten geeft het altijd net
weer dat beetje extra kerstgevoel
van “er wordt ook aan ons gedacht”,
en voor sommigen is het echt een
zeer welkom extraatje voor de
kerstdagen. Voor nieuwe of niet zo
reguliere gasten is het steeds weer
een grote verrassing die ze heel erg
waarderen.
Het kerstdiner op kerstavond is elk jaar een zeer sfeervol gebeuren. Een prachtige 4-gangen
maaltijd voor dertig gasten. Vanwege de grote belangstelling nodigen we gasten hiervoor uit
en laten we daarbij onze vaste bezoekers voorgaan. We zingen samen de bekende liederen,
luisteren naar een kerstverhaal en het kindje wordt in de kribbe gelegd. Zo’n avondmaaltijd
met al die zo verschillende mensen, ieder met zijn of haar eigen-aardigheden: dat is kerst op
zijn best!

Projecten
Stadsmoestuin Franciscushof
Vanaf de zomer 2016 is er een flinke toename
van het aantal hulpkrachten en die komen uit
alle sectoren van onze maatschappij, ook en juist
veel uit de groep kwetsbaren. Dat zij er te midden van anderen hun plek vinden hoort zeker bij
de doelstelling van de Franciscushof. Deze ontwikkeling vergt wel meer van de kernvrijwilligers omdat er meer begeleiding nodig is
bij deze mensen. Het tuinhuisje werd vergroot
met een flinke overkapping, om ervoor te zorgen dat de koffie-/theepauze overdekt plaats
kan vinden. De pauze met zijn eigen communicatie hoort er wezenlijk bij!
De toename van het aantal werkers heeft gemaakt dat de uitstraling van de tuin naar de
buurt en de voorbijgangers sterk verbeterd is. Die waardering voor de Franciscushof blijft
niet beperkt tot de buurt. NLdoet in het voorjaar en de Franciscus-dag in het najaar trekken
steeds weer veel mensen naar de tuin.
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Meer dan eerder hebben we de tuin in de hand, zodat het er rondlopen een plezier wordt.
Ook de reacties van buitenstaanders zijn lovend. De beide boomgaarden, de hoek met het
zacht fruit en de druivenpercelen werken daar zeer aan mee.
De droogte in de maand mei heeft gemaakt dat we met enkele mensen bijna elk avond ‘gieterdiensten’ hebben gehouden: water oppompen en over de droge aarde verspreiden. We
hebben gezocht naar een mogelijkheid om het water mechanisch naar boven te krijgen.
Technisch is dat gelukt, maar na de droogteperiode, zodat het nog niet in praktijk gebracht
is.
Andere vernieuwingen waren het aanleggen van elektra-punten voor het grasmaaien, het
aanschaffen van een zogenaamde Amsterdamse bak om producten te kunnen voorkweken
of vroeger klaar hebben en het aanleggen van een toiletfaciliteit, zodat medewerkers niet
meer naar het terrein van de dierenambulance hoeven (die overigens heel gastvrij zijn geweest).
Met de bijenkasten zijn we gestopt omdat er een
periode was waarin elke dag een of meerdere werkers door een bij gestoken werd. Er zijn in ons deel
van de stad een aantal plekken waar bijenhouders
hun kasten hebben, zodat we op de tuin niet zonder
bijen zullen zitten.
Met de verkoop van producten zijn we zeer tevreden. Nog meer dan andere jaren hebben we de opbrengst van de oogst die de vraag van het Inloophuis te boven ging kunnen afzetten bij anderen, met name in de kerken.
De vernieuwde opzet maakt dat het werk minder arbeidsintensief wordt en daardoor overzichtelijker en beter bij te houden. De Franciscushof is per 1 januari 2018 als zelfstandige
sectie opgenomen in de Stichting DCT.
Kerk en school
Het project Kerk en School is een samenwerkingsproject van het Jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Tiel, de CPOB-scholen in Tiel en het Inloophuis. Het doel is om leerlingen
van basisscholen kennis te laten maken met de kerk en met het diaconale werk van het In-
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loophuis. In 2016 is de pilot gestart en na evaluatie is
besloten het project voort te zetten.
Op drie vrijdagmiddagen in juni waren de schoolkinderen uit groep 7 van de Prins Clausschool, de Prins
Willem Alexanderschool en de Prins Mauritsschool te
gast voor hun bezoek aan de Maartenskerk en het
Inloophuis. Met een presentatie en een aantal opdrachten hebben ze een beeld gekregen van wat wij
doen, waarom wij dat doen en waarom dat zo waardevol is voor onze gasten. Erg leuk waren weer de
dingen die de kinderen op papieren voetjes schrijven
als wensen voor de bezoekers van het Inloophuis.

BEZOEKERS
Het aantal bezoekers ligt normaliter tussen de 15 en 20 per dag. Voor de maaltijden schrijven zich meestal zo’n 15 mensen in. De maandag en woensdag zijn dan ook het drukst bezocht. Op de andere dagen is het aantal inlopers zeer wisselend, van 10 tot soms wel meer
dan 30 personen. Op zondag is het meestal wat rustiger, er zijn dan geen speciale activiteiten.
De TOT’ers (Trefpunt Ouderen Tiel) komen al naar het Inloophuis vanaf het begin in 1988.
Het zijn mensen met een beperking die door ’s Heeren Loo worden begeleid. Er komt altijd
een beroepskracht mee en enkele vrijwillige begeleidsters. Voor de TOT’ers is het wekelijkse
uitje naar het Inloophuis altijd weer een feestje en sommige gasten van ons vinden het juist
erg fijn om met deze mensen op te trekken en bijvoorbeeld een spelletje te doen.
Naast onze ‘vaste gasten’, mensen die
bij ons een tweede huiskamer hebben
gevonden en soms al vele jaren trouwe
bezoeker zijn, blijven er nieuwe bezoekers komen. Door overheidsbezuinigingen vallen andere plekken van ontmoeting of dagbesteding weg. Ook ontslag
en/of het wegvallen van sociale verbanden is een reden waarom mensen
bij ons binnenkomen. En er zijn mensen
die hun leven na een crisis weer aan het
oppakken zijn en het Inloophuis daarvoor een goed opstapje vinden. Een rustige plek, een goedkoop kopje koffie en de gezellige
en gastvrije sfeer waarin gasten en vrijwilligers met elkaar omgaan zorgt ervoor dat ze graag
komen. Dat klimaat bepaalt mede de identiteit van het Inloophuis en die willen we goed
bewaren.
Niet dat dat altijd eenvoudig is. Grof taalgebruik is voor de èèn normaal en voor een ander
kwetsend. Sommigen mensen zijn zeer luidruchtig terwijl anderen graag rust om zich heen
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hebben. Waar ligt de grens? Agressief gedrag is altijd over de grens, maar je moet er wel
tegen opgewassen zijn om in te kunnen grijpen en weten hoe dat het beste kan.
We bereiken mensen uit vele lagen van de bevolking. Naast een enkele dakloze bezoeker,
komen er mensen zonder werk, oud-vrijwilligers die nog binnenvallen, enkele moslimmannen, mensen vanuit de psychiatrische gezondheidszorg of maatschappelijke hulpverlening,
mensen van de kerken en nog allerlei anderen. Een bonte mengeling van persoonlijkheden
die elkaar ontmoeten en zich daar (meestal) erg goed bij voelen.

MEDEWERKERS
Het Inloophuis heeft twee
beroepskrachten in dienst.
Han van Peer heeft als coördinator een aanstelling van
25 uur per week en Truus
Vogelzang werkt 8 uur per
week.
Eind 2017 zijn er 21 vaste
vrijwilligers, een zeer krappe
bezetting. Enkele nieuwe
krachten zijn gekomen maar
na een beperkte periode wegens omstandigheden ook
weer gegaan. Werving van
nieuwe vrijwilligers is dus van
groot belang. Bekendheid, publiciteit en het goed bijhouden van de site en facebook zijn
daarvoor onontbeerlijk. Maar het aanspreken van bekenden heeft nog steeds het meeste
resultaat. Door een enthousiast verhaal worden mensen nieuwsgierig en raken ze betrokken. Ook onder onze gasten kijken we naar mensen die wellicht als vrijwilliger een bijdrage
kunnen leveren. Dit betekent overigens niet dat we iedereen die zich meldt ook aannemen.
Vrijwilligers zijn mede bepalend voor hoe het er in het Inloophuis aan toe gaat en daarom
houden we vast aan bepaalde criteria die ervoor zorgen dat iedereen zich prettig bij ons kan
voelen.
Begin 2018 hebben zich maar liefst 6 nieuwe mensen als vrijwilliger gemeld en daar zijn we
natuurlijk erg blij mee.
De belasting voor de vrijwilligers wordt merkbaar zwaarder. De krapte in de bezetting zorgt
voor druk om je toch voor een dienst op te geven terwijl je eigenlijk die dag niet wilt. Een
aantal nieuwe gasten vraagt meer persoonlijke aandacht en het bewaren van de goede sfeer
vergt soms meer attentie dan voorheen. In 2016 hebben we een trainingsdag gehad over
‘Presentie’ onder leiding van Carla Kool en hebben we een bezoek gebracht aan de dagopvang van Iriszorg. In 2017 zijn we hierop doorgegaan met een trainingsprogramma in de
vorm van een intervisiegroep. In maart bezochten we met een groepje de Workshop “Verhalen vertellen iets” van het Inloopcentrum Markt 17 in Wageningen. Deze was georganiseerd
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naar aanleiding van een onderzoek naar de betekenis van het inloopcentrum voor gasten en
vrijwilligers op basis van 20 persoonlijke verhalen.
Ook vestigen we meer de aandacht op trainingsbijeenkomsten van bijvoorbeeld Mozaïek
Welzijn. Enkele vrijwilligers bezochten in mei de bijeenkomst: ‘Omgaan met onverwacht gedrag’ van Mozaïek i.s.m. Indigo Rivierenland: Wat zijn veel voorkomende (psychische) problemen, hoe ontstaan die problemen en wat kunt u beter wel en niet doen in de omgang met
mensen?

Onze vrijwilligers vormen een fijne en betrokken groep. Voor
het onderlinge contact, de goede sfeer en als bedankje voor
hun inzet is er een jaarlijks uitstapje. Begin 2017 was dat een
bezoek aan het Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen. De theaterproducties van het Toverbaltheater worden in eigen beheer
gemaakt. Het zijn prachtige, artistieke en ontroerende voorstellingen waardoor je werkelijk anders naar andere mensen gaat
kijken. We waren diep onder de indruk en geroerd door de
voorstelling. Daarna een workshop samen met de spelers, een
heerlijke verkleedpartij met een persoonlijke tint en een heerlijk stamppot buffet tot besluit. De voorstelling maakte zoveel
indruk dat het idee ontstond om te gaan proberen het Theater
voor onze jubileumviering in 2018 naar Tiel te halen.

BESTUUR
In 2017 is evenals in 2016 veel energie en tijd besteed aan de oprichting van de Stichting
Diaconaal Centrum Tiel en de zoektocht naar vervangende huisvesting vanwege de verkoop
door de kerk van het huidige pand.
In juni werd het Diaconaal Centrum Tiel een
feit. Voor het Inloophuis betekende dit dat het
voltallige bestuur overging naar de stichting.
Maar ook dat het werk nu wordt gedragen
door drie kerken, de Protestantse Gemeente
Tiel, de Rooms Katholieke Parochie H. Suitbertus en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Tiel.
Het huisvestingsvraagstuk is (weer) langs toppen en dalen gegaan. Er worden verschillende
opties onderzocht maar er is nog geen oplossing. We hopen dat deze in 2018 gevonden zal
worden!
Zie verder het jaarverslag van de Stichting.
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NETWERK
In het Diaconaal Platform Tiel worden de diaconale activiteiten van de verschillende kerken
in Tiel met elkaar besproken en zo mogelijk op elkaar afgestemd. Regelmatig worden organisaties uitgenodigd om wat te vertellen over hun activiteiten en is er een gesprek over wat
we voor elkaar kunnen betekenen. De bijeenkomsten zijn niet alleen informatief. Er is ook
ruimte voor bezinning en voor feedback op elkaar. De onderlinge betrokkenheid is groot en
werkt inspirerend.
Met de RK-Geloofsgemeenschap in Tiel bestaat een warme verbondenheid. Voor projecten
of incidentele bijdragen kunnen we altijd een beroep doen op de Caritas Werkgroep die deel
uitmaakt van de Parochiële Caritas Instelling H. Suitbertus.
Drie keer per jaar organiseert Mozaïek Welzijnsdiensten het Platformoverleg Zorg en Welzijn
waar ontwikkelingen op dit gebied uitgewisseld
worden. Het is een breed platform van professionele- en vrijwilligersorganisaties waar zaken als de
gevolgen van de WMO en de Participatiewet aan
de orde komen. Het overleg heeft voor Mozaïek
Welzijn een klankbordfunctie.
Uit een gesprek na afloop van dit vrijwilligersoverleg ontstond het initiatief om met een aantal organisaties samen te gaan overleggen over een oplossing voor gedeelde huisvestingsproblemen. Hieruit is het plan ontstaan om te komen tot een Sociaal Plein Tiel, een groot
verzamelgebouw waarin diverse welzijnsinstellingen gehuisvest worden. Vanwege de lange
termijn planning en de tijdsinvestering hiervoor hebben wij ons teruggetrokken uit de initiatiefgroep maar blijven we wel als geïnteresseerde partner betrokken.
Met andere Inloophuizen in de omgeving is er met name contact middels het Regio Overleg
Inloophuizen dat ongeveer twee keer per jaar wordt gehouden. Er wordt daarbij gezocht
naar een mix van informatie, uitwisseling en nadenken over ontwikkelingen die ons als inloophuizen raken. Zo was er op 13 juni een zeer instructieve bijeenkomst over publiciteit
maken onder leiding van Barbara Berger, journaliste, en communicatiedeskundige. Bij belangrijke aangelegenheden bezoeken we elkaars activiteiten en soms is er onderling contact
met een ander Inloophuis.
Het Netwerk DAK, het landelijk platform
van Inloophuizen, heeft de regie over de
regio-ontmoetingen op zich genomen. In
2018 zal er een pilot worden gestart van
intervisie bijeenkomsten onder deskundige begeleiding voor coördinatoren van
inloophuizen in onze regio.
In juni 2017 zijn twee medewerkers van
het DAK in het Inloophuis op werkbezoek
geweest in het kader van het project ‘DAK
bij de Tijd’. Het doel van dat gesprek was
om onderwerpen in beeld te krijgen waar
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wij tegenaan lopen om - in een veranderende context – als inloophuis goed te blijven functioneren en welke ondersteuning daar eventueel bij gewenst zou zijn.
We participeren in de werkgroep ‘Ruimte voor Anders Zijn’ die zich inzet voor mensen met
een psychiatrische aandoening. Vanuit deze werkgroep is het maatjesproject Tielse Maatjes
gestart dat nu, naast het Inloophuis en de Franciscushof deel uitmaakt van het DCT.
Op initiatief van de Stichting Present West-Betuwe zijn er vanaf 2014 zes Jobgroups cursussen geweest in het Inloophuis waarbij wij gedurende het eerste jaar ook in de uitvoering
betrokken waren. De belangstelling voor deze cursussen om werkzoekenden te ondersteunen bij hun jacht naar een baan is, ondanks de positieve reacties van de deelnemers helaas
teruggelopen. In 2017 is nog wel een succesvolle cursus gegeven speciaal gericht op senioren in samenwerking met de Zomerschool in de bibliotheek in Tiel. De stichting richt zich
meer op haar eigenlijke doelstelling, een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als ‘makelaar in vrijwilligerswerk’ is
zij ook in Tiel zeer actief en zo zijn er in 2017 via Present enkele keren groepen geweest die
op de Franciscushof hebben gewerkt.
Leerlingen van het Lingecollege vinden
het Inloophuis een goede plek om hun
Maatschappelijk Stage (Mas) te doen.
Via de site van de Mas-makelaar
schrijven ze zich in, maken een afspraak
en lopen 30 uur met ons mee. We laten
ze zoveel mogelijk meedóen, waar soms
wel wat sturing bij nodig is. Maar ook
ervaren ze het als een bijzondere tijd die
bij sommigen veel indruk achterlaat.
Er zijn verschillende groepen die gebruik maken van het
Inloophuis om bij elkaar te komen. Omdat dat altijd alleen
organisaties zijn waarmee wij ons verbonden voelen beschouwen
we ze ook als netwerk kontakten. Van de kerk zijn dat
bijvoorbeeld gespreksgroepen van de PGT en de
vastenmaaltijden die in de 40-dagentijd worden gehouden. De
LETS-ruilkring is al vele jaren vaste gast en ook de Boekenlegger
vergadert regelmatig in het Inloophuis. In 2017 is een NA-Holland
groep gestart in Tiel die nu elke woensdagavond een meeting
heeft in het Inloophuis. Dit is een zelfhulpgroep voor ex-narcotica
verslaafden.

PUBLICITEIT
Het belang van goede publiciteit voor het Inloophuis is duidelijk. Wij willen een gastvrije plek
bieden voor iedereen die daar behoefte aan heeft, maar dan moeten mensen natuurlijk wel
weten dat we er zijn en wat we doen. En dat op een uitnodigende en aantrekkelijke wijze.
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We maken zo mogelijk gebruik van de ‘ouderwetse’ media. Persberichten in de lokale bladen, posters en folders zijn voor onze grootste doelgroep nog steeds de belangrijkste informatiebron. Deze vorm van publiciteit vergt echter veel tijd en een vrij strakke planning. Helaas lukt het ons als Inloophuis nog te weinig om hierin goed naar voren te komen. Dit in
tegenstelling tot de Franciscushof die deze kanalen uitstekend weet te benutten. Om in de
krant te komen moet er nieuwswaarde waarde zijn en mede hiervoor willen we elk jaar wel
enkele Events hebben die hieraan voldoen zoals bijvoorbeeld de Marktdag.
Wel zijn we met onze site en facebook pagina goed te vinden op de ‘nieuwe’ media. Er is een
herkenbare huisstijl en de informatie wordt zo goed mogelijk bijgehouden. Deze media worden steeds belangrijker, ook voor onze
gasten. Nieuwe bezoekers vragen bijna
altijd al snel naar het wachtwoord van
onze wifi.
Omdat er regelmatig Arabisch sprekende
mensen langskomen – Vluchtelingenwerk
zit bij ons om de hoek! – hebben we onze
folder en die van de Franciscushof door
een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk
laten vertalen in het Arabisch. Dan ziet
“Binnen zonder kloppen” er ineens zo uit:
 ال باب ت قرع ان دون ادخلen “Welkom op
onze tuin” wordt حدي ق ت نا ف ي ب كم أهال.
Persoonlijk contact heeft de meeste impact. Als het enigszins mogelijk is zijn we
aanwezig als er ontmoetingsgelegenheden zijn zoals bijvoorbeeld de vrijwilligersmarkt van Mozaïek Welzijn.
De vaste rubriek ‘Uit het Inloophuis’ in de kerkbladen Samen Kerk en Parochieel Kontakt
houdt al vele jaren de kerkgangers op de hoogte Deze artikelen sturen we nu ook door naar
de redactie van het kerkblad van de Magnificatkerk..

AANDACHTSPUNTEN voor 2018







Huisvesting (locatie, inrichting, organisatie beheer en financiering)
Organisatie binnen de Stichting Diaconaal Centrum Tiel
Training van vrijwilligers
Werving van nieuwe vrijwilligers
Samenwerking met andere organisaties
Jubileumviering 30 jaar Inloophuis

Inloophuis Tiel
Postadres: Kerkplein 3, 4001 MX Tiel - Bezoekadres: Kerkplein 1, Tiel
Tel. 0344-622733 (tussen 12.00 en 15.00 uur)
Email: info@inloophuistiel.nl - Website: www.inloophuistiel.nl
IBAN: NL50 TRIO 0338 6902 55 tnv Stichting Diaconaal Centrum Tiel
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