Jaaroverzicht 2016 Aanloophuis Leeuwarden
Cijfers
Om een beeld te geven van wat er in 2016 in het Aanloophuis gebeurd is
allereerst een paar cijfers:
 Het aantal mensen dat de woensdag maaltijden bezocht in de
wintermaanden (januari t/m april en november/december) lag tussen de
20 en de 37. Gemiddeld kwamen er iets meer dan 26 gasten bij ons eten.
 Op de zaterdagmiddag hadden we een minimum van 33 bezoekers en een
maximum van 64 bezoekers. Gemiddeld kwamen er 49 mensen ‘s
zaterdags.
 Op de zondagen lag het aantal bezoekers hoger, we zijn dan de hele dag
open. In de zomer van 2016 lag het laagste aantal bezoekers op een
zondag op 46. De grootste uitschieter hadden we op zondag 10 januari.
Die dag bezochten 90 verschillende mensen het Aanloophuis. Gemiddeld
kwamen er ruim 66 bezoekers op de zondag.
Algemeen
Eb en vloed volgt elkaar steeds weer op, zo gaat dat ook in het Aanloophuis:
soms is het een periode rustig, de sfeer is goed en er is tijd voor elkaar, een
spelletje, een praatje, een appeltaart bakken of een potje tafel tennis. Andere
dagen is de sfeer onrustig, grenzen moeten stevig neergezet worden of het is
druk, er moeten veel broodjes gesmeerd worden en de koffiekan is ook steeds
weer leeg. Ook binnen de vrijwilligersgroepen fluctueert het, in het bestuur zijn
wisselingen geweest en er kwam veel werk op deze groep af. Extern borrelde er
van alles in de stad, onder andere i.v.m. de nieuwe wetgeving rond de WMO. We
zitten op het vinkentouw om dit goed te volgen en hebben regelmatig contacten
met gemeente en maatschappelijke instellingen.
Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn fantastisch! Ze zijn gemotiveerd, betrokken, vriendelijk en
plichtsgetrouw.
Het gastheer/gastvrouw zijn is echt teamwerk en dat zie je terug in de sfeer in de
teams. Daar begint het werk! En dat merk je!
Daarnaast is de stabiliteit die we in het Aanloophuis bieden belangrijk. Ieder
weekend zijn we op vaste tijden open, alles draait gewoon door, ook als er andere
gastheren/gastvrouwen zijn. Er is voldoende eten en drinken; de boodschappen
worden iedere week verzorgd; iemand haalt iedere week brood van de
voedselbank. Anderen zorgen dat er altijd verse bloemen op de tafels staan. Op
maandag komen er 2 vrijwilligers schoonmaken en is er iemand voor het
onderhoud. Daarnaast zijn er teams die boven en beneden de grotere
schoonmaakklussen voor hun rekening nemen en een paar dames die de kleding
sorteren en opruimen.
Dan zijn de voorgangers, bestuursleden en alle andere mensen die op de één of
andere manier het Aanloophuis draaiende houden en steunen nog niet eens
benoemd. Al met al meer dan 100 mensen.
Het Aanloophuis ziet er verzorgd en schoon uit, en dat maakt dat iedereen er
zuinig mee omgaat. Met zoveel vrijwilligers gaat het altijd heen en weer maar
ook in 2016 heeft het Aanloophuis weer voluit kunnen draaien dankzij al deze
mensen. Een tekort aan ondersteuners was/is zorgelijk.
In 2016 organiseerden we een brandtraining voor de gastheren en gastvrouwen.
Daarnaast is er een scholingsplan geschreven voor de komende jaren. We willen
alle gastheren en gastvrouwen nieuwe trainingen aanbieden m.b.t. de
gehanteerde presentiemethodiek.

Gasten
Het Aanloophuis is een huis waar tijd en ruimte is om even verder te kijken dan
de eerste indruk die je soms van iemand hebt. Over het algemeen is de sfeer
goed. Het is een huis van verhalen, iedere bezoeker heeft een bijzonder verhaal,
vaak met gevoelens van onmacht en onrecht die zich uiten in bijvoorbeeld
boosheid of frustratie. En soms moeten mensen geweigerd worden of geven we
een sanctie. De oorzaak ligt altijd in het (agressief) gedrag of drugsgebruik. We
heb regelmatig contact met het Leger des Heils, Zienn, Mind up en de wijkagent.
In de eerste maanden van 2016 zijn er 3 (ex-) gasten overleden. We zijn op de
begrafenissen geweest.
Een aantal andere zaken uit 2016
In februari organiseerden we een Informatieavond voor geïnteresseerden. Er
kwamen 3 vrijwilligers uit voort, daarvan is er nu nog 1 bij ons aan de slag.
Daarnaast hadden we onze jaarlijkse open dag tijdens open monumentendag.
Daar kwamen redelijk veel mensen op af.
We hebben onderzocht of facebook iets voor ons zou zijn. Een doel daarvan is dat
we denken meer jongeren te kunnen aanspreken om vrijwilliger bij ons te worden.
In september was de regionale bijeenkomst van het netwerk DAK in Leeuwarden
in ons huis.
In november stonden we op de ABC markt in de grote kerk, een deel van de
opbrengst was voor het Aanloophuis bestemd.
De Rotary, PKN-Huizum, NHL-CMW, Rotaract (jongerenafdeling van de Rotary),
katholieke jongeren en anderen hebben een keer gekookt voor onze gasten. Dat
viel iedere keer weer in goede aarde.
De coördinator is bij de PKN-Goutum, het Katholiek vrouwengilde te Bergum, de
clubs van de PKN in Dronrijp en andere plaatsen geweest om te vertellen over
het Aanloophuis.
Soms ontvangen we uit onverwachte hoek bijdragen; een gift van een bestuurslid
die een jubileum vierde, een gift van een vrijwilliger, liedboeken van de
boekhandel, een grote tas vol broodjes hamburger een ex-gast, goede kleding uit
allerlei hoeken en gaten etc. Altijd prachtig, vooral als het helemaal afgestemd is
op ons werk.
Coördinator,
maart 2017
Bestuur
Op bestuurlijk vlak is het een roerig jaar geweest, met een aantal vertrekkende
bestuursleden. Helaas zijn er nog een aantal vacatures. Gelukkig kon een nieuwe
voorzitter worden benoemd. Er zijn een aantal zaken die de aandacht van het
bestuur vragen. Dit betreft de wijzigingen die zich gaan voordoen met betrekking
tot de maatschappelijke opvang. Deze raken de positie van het Aanloophuis. Het
bestuur onderhoudt hierover nauw contact met de gemeente en de betreffende
welzijnsorganisaties. Daarnaast is de financiële positie van het Aanloophuis een
belangrijk bespreekpunt, m.n. in het overleg met de deelnemende kerken. Voor
de noodzakelijke renovatie van het Aanloophuis werden in 2016 de benodigde
fondsen geworven, zodat de renovatie in de eerste helft van 2017 kan worden
uitgevoerd.
Het bestuur kwam in 2016 tien keer bijeen. Met de deelnemende kerken werd in
april en oktober vergaderd.
Secretaris
bestuur,
april 2017

