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Nieuwsbrief vrijwilligers, datum 29 juli 2020 

Voorwoord van onze voorzitter  
 

Beste gasten, 

Dit is mijn eerste voorwoord voor de nieuwsbrief geschreven als kersverse 

voorzitter van het Inloophuis. 

Trots ben ik op deze prachtige organisatie met zoveel betrokken 

mensen die allemaal hun steentje bijdragen. Ik kijk in deze nieuwsbrief 

graag even terug op de afgelopen periode waar de coronacrisis een sterke 

boventoon heeft gevoerd. Iedereen heeft hier in meer of in mindere mate last van gehad, zich angstig 

gevoeld of misschien wel van heel dichtbij meegemaakt. Ik kan mij goed voorstellen dat dit ook een impact 

heeft op onze vrijwilligers en gasten. Sommigen van jullie durven niet zo goed naar het Inloophuis te 

komen of vinden de drempel te hoog om eerst als gast een afspraak te maken. Gelukkig voor het laatste 

kan ik melden dat we op woensdag en donderdag ‘gewoon’ weer een inloophuis hebben zonder afspraak! 

Ik hoop voor een ieder dat de bezwaren of angsten die er zijn overwonnen kunnen worden. Wanneer een 

gesprek hierbij helpt dan staan wij klaar! 

Het afscheid van Liesbeth heeft inmiddels plaatsgevonden en terugkijkend een zeer geslaagde avond met 

vele toespraken, anekdotes en aandacht voor Liesbeth. Zij is eenieder hier heel erg dankbaar voor. We zijn 

samen bij de LOS radio geweest voor een interview. Jullie kunnen deze achteraf nog beluisteren via de link 

geplaatst op de website. 

We gaan met elkaar verder met mooie nieuwe plannen voor de toekomst maar ook met oog voor elkaar. 

Liesbeth zal vanuit ‘Vrienden Van het Inloophuis’ het Inloophuis financieel blijven steunen.  

Het bestuur zal in ongewijzigde samenstelling verdergaan en ik hoop dat we snel een nieuwe secretaris 

kunnen aannemen. Mijn visie is dat het bestuur voorwaarden en omstandigheden creëert waarin de 

vrijwilligers goed hun werk kunnen doen en de gasten zich veilig voelen. Ons huis met de kernwaarden 

zoals we die eerder met elkaar besproken hebben en onze visie helpen hierbij. 

Laten we met elkaar de weg ‘na de crisis’ bewandelen en open staan voor nieuwe ideeën. Ik heb alle 

vertrouwen in jullie allemaal om ons mooie werk verder voort te zetten. 

Ik wens jullie allen de kracht en moed om de dingen in het leven weer op te pakken en weer te genieten 

van de zaken die voorheen allemaal zo normaal leken. 

Hopelijk snel tot ziens! 

Groet van Christine 


