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1.

Voorwoord
Het Thuishuisproject is een project van betrokken burgers uit Harderwijk, georganiseerd in
een vrijwilligersorganisatie en gericht op samenwerking vanuit haar visie en uitgangspunten.
Het project is gericht op de behoefteonderkenning van de alleenstaande oudere, en
stimuleert diens zelf- en samenredzaamheid. Daarbij zijn de betrokken vrijwilligers goed op
de hoogte van de sociale kaart van Harderwijk en de reeds operationele activiteiten en/of
ondersteunende mogelijkheden voor ouderen. Het project wil verbinden en kan derhalve een
bijdrage leveren om verdere samenwerking van een positieve impuls te voorzien, door aan te
sluiten bij reeds gestarte activiteiten, zelf activiteiten ontwikkelen, uitvoeren en
doorontwikkelen, gericht op het - gezamenlijk - terugdringen en voorkomen van de
eenzaamheid binnen de gemeente Harderwijk!
Bij elk nieuw Thuishuis komen 7 woningen vrij en dat bevordert de benodigde
doorstroming in de woningmarkt!
Geïnspireerd door de Stichting Thuis in Welzijn, grondlegger van het Thuishuisproject, heeft
Omnia Wonen in 2012 het initiatief genomen om een Thuishuis te ontwikkelen in Harderwijk.
Een aantal betrokken inwoners uit Harderwijk hebben zich bereid verklaard- en in de
afgelopen jaren keihard gewerkt- om het Thuishuisproject ook daadwerkelijk te realiseren in
Harderwijk. Dit is verwezenlijkt mede door het support van de gemeente Harderwijk en
diverse lokale maatschappelijke organisaties, ZorgDat in het bijzonder. Met de financiële
steun van vele sponsoren, zoals het Kansfonds, maar ook met een deel van de opbrengst van
het Haringvaatje uit Harderwijk, is het gelukt om het mooie Thuishuis sfeervol in te richten
als een echt “Thuis”!
In Deurne is in 2012 het eerste Thuishuis geopend, midden 2014 in Amstelveen de tweede,
eind 2015 in Harderwijk de derde, in februari 2018 de vierde in Woerden en inmiddels staan
het vijfde Thuishuis in Winkel (gemeente Hollandse Kroon) en het zesde in Noordwijk
(augustus 2021). Verder staan er diverse Thuishuisprojecten gepland op meerdere plaatsen
in Nederland, waaronder Tubbergen, Schoorl, Emmen en De Ronde Venen. Het gaat ons aan
het hart dat binnen onze gemeente Harderwijk bijna één op de twee ouderen (65+) melding
maakt van eenzaamheidsgevoelens. De eenzame (alleenstaande) oudere behoort tot de
kwetsbare doelgroep waar Stichting Thuishuis Harderwijk zich in haar doelstelling met name
op richt. Vrijwilligers, ondersteund door de vrijwilligerscoördinator van deze stichting zetten
zich in om ouderen in Harderwijk zo lang mogelijk zelf- en samenredzaam te houden, willen
een actievere levenshouding zoveel mogelijk stimuleren en zoveel mogelijk alleenstaande
ouderen met elkaar verbinden.
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2.

Eenzaamheid
Het blijkt zeer moeilijk een pasklare definitie van het begrip “EENZAAMHEID” te geven.
Eenzaamheid is een (negatief) subjectief gevoel. Het is voor de objectieve buitenwereld dan
ook zeer moeilijk vast te stellen op welk moment bij anderen een vorm van eenzaamheid
gaat ontstaan dat tot negatieve ontwikkelingen kan leiden. Grofweg zijn er twee vormen van
eenzaamheid te onderscheiden:
• Sociale eenzaamheid, een persoon heeft nauwelijks contact met anderen;
• Emotionele eenzaamheid, het missen van een hechte intieme band.
Eenzaamheid komt vooral voor bij mensen die alleen wonen en/of geen partner hebben en
bij mensen met een beperkte lichamelijke gezondheid. Sociaal isolement, in de vorm van een
klein sociaal netwerk, blijkt een voorspeller van dreigend regieverlies, dat op zichzelf weer de
belangrijkste indicator is voor het ontstaan van depressie. Ouderen met twee of meer
chronische aandoeningen of met een slechte subjectieve gezondheid hebben een verhoogd
risico om in een sociaal isolement te komen, evenals ouderen met een slechte subjectieve
veiligheidsbeleving, en eenmaal in een sociaal isolement neemt de kans op regieverlies toe.
In combinatie met het niet (meer) hebben van een partner of met functionele beperkingen
draagt dit regieverlies bij aan een verhoogde kans op depressie1.
Uitgebreide wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond, dat voor een grote groep
ouderen met eenzaamheidsgevoelens, enige vorm van maatschappelijke ondersteuning tot
aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van hun leven zou leiden met vermindering van
lichamelijke- en geestelijke klachten. Evenzeer ligt vast, dat het juist deze groep is, die om
diverse redenen, niet uit zichzelf hulp inroept. Bovendien is het de vraag of de noodzakelijke
ondersteuning in alle situaties door professionals geboden zou moeten worden. De Wmo
biedt mogelijkheden om met een gestructureerde organisatie tot efficiënte begeleiding te
komen tot revitalisering en activering van deze groep ouderen met eenzaamheidsgevoelens.

De vrijwilligers van Stichting Thuishuis Harderwijk zijn de overtuiging toegedaan, dat mensen
die zich in toenemende mate dreigen terug te trekken uit hun sociale contacten eerder
problemen ervaren, die voorkomen kunnen worden, dan wel langere tijd uitgesteld kunnen
worden. Door overheidsmaatregelen als bezuiniging en ingrepen in de zorg dreigen de
eenzame mensen sneller in een negatieve spiraal terecht te komen.
Nieuwe woonvormen in combinatie met activerende huisbezoeken en activiteiten, bieden
mogelijkheden zich beter te wapenen tegen dreigende vereenzaming. Juist door eenzame
ouderen met elkaar in contact te brengen en/of te kiezen voor een bijzondere vorm van
“samenwonen” kan een positieve impuls gegeven worden. Daarnaast kunnen regelmatige
contacten tussen vrijwilligers en eenzame ouderen verdere problemen voorkomen en het
leven aangenamer maken.

1

Bron: “Ouderen in Amsterdam: omvang en risicofactoren van depressie, sociaal isolement en verlies van regie over eigen leven”,
N.Y. Schuijt-Lucassen en D.J.H. Deeg, VU, 2006
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3. Wat is het Thuishuis Harderwijk project?
Beschrijving Thuishuis-project
Een Thuishuis kan worden gezien als een “studentenhuis voor ouderen”. In het Thuishuis
kunnen ouderen hun laatste levensfase doorbrengen. Het Thuishuis-project wordt
ondersteund door een vrijwilligersorganisatie, waarvan de vrijwilligers de ouderen -indien
nodig- ondersteuning en begeleiding kunnen bieden, meestal in het Thuisbezoek en tijdens
activiteiten en soms ook in het Thuishuis. Hoe groot de daadwerkelijke behoefte aan
ondersteuning en begeleiding is, zal sterk afhangen van de behoefte van de oudere. De
vrijwilligers sluiten met hun aanbod aan op de wensen en behoeften van de oudere en
richten zich op het behouden of het bevorderen van hun zelf -en samenredzaamheid. Naast
praktische en emotionele ondersteuning kunnen de vrijwilligers de deelname van ouderen
aan sociale activiteiten, vrijetijdsactiviteiten en hun participatie in de wijk/buurt stimuleren.
Zo kan bijvoorbeeld een vrijwilliger de oudere begeleiden bij een bezoek aan het ziekenhuis,
luisteren naar zijn verhaal, stimuleren dat er huishoudelijke taken verricht worden,
meegeholpen wordt aan het onderhouden van de tuin, bevorderen dat ouderen gezamenlijk
koffie- en theedrinken en maaltijden gebruiken, en stimuleren dat deze deelnemen aan
activiteiten zoals kaarten, scrabbelen, bezoek aan theater, bioscoop, etc. Het is aan de
ouderen of ze al dan niet aan een activiteit deelnemen. De behoefte aan privacy van ouderen
wordt te allen tijde gerespecteerd. De vrijwilligers worden ondersteund door de
vrijwilligerscoördinator. Het Thuishuis is een woonvorm met één voordeur en één achterdeur
en is zo opgezet en ingericht dat het de bewoners maximaal uitnodigt om elkaar te
ontmoeten. De gezamenlijke leefruimtes zijn centraal gesitueerd in het Thuishuis, met de
individuele woonruimtes zoveel mogelijk daarom heen geconstrueerd. Vanuit de voordeur of
vanuit de individuele woonruimte, kom je dan dus meteen in de gemeenschappelijke
leefruimte, waarbij de keuken en de woonkamer belangrijke ontmoetingsplaatsen zijn. Zo zal
je in het Thuishuis bijna altijd wel meteen iemand kunnen ontmoeten om “je verhaal” mee te
delen, als je dat wilt. In de keuken heeft iedere bewoner eigen bergruimte en gelegenheid
om zelfstandig of met anderen te koken en te eten. In de gemeenschappelijke woonkamer
staat je eigen lekkere stoel en in de hobbyruimte kun je ongestoord je hobbyspullen laten
liggen, als het zo uitkomt.

Thuishuis-project Harderwijk
Het Thuishuis-project Harderwijk is een uniek leef- en woonconcept, dat wordt ‘gerund’ door
(geschoolde) vrijwilligers, bestaat uit drie delen. 1) Het Thuishuis, gelegen in de wijk
Stadsdennen, is een kleinschalige woonvorm (het beste te vergelijken met een
studentenwoning) voor zelfstandige, alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen
en/of (dreigen te) vereenzamen. 2) Het Thuisbezoek, waarin vrijwilligers actief zijn in
Harderwijk bij dezelfde doelgroep in hun eigen woonomgeving. En 3) De Thuishuiselijke
activiteiten, waarbij vrijwilligers actief zijn op locatie, waar de doelgroep samenkomt op
initiatief van Thuishuis Harderwijk. Bijvoorbeeld Thuishuiselijke zondagen, Thuishuiselijke
terraswoensdagen en Thuishuiselijke Winterdinsdagen.
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Het Thuishuis
Het Thuishuis in de wijk Stadsdennen in Harderwijk is een gewoon huis in de straat waar 7
personen, zelfstandig met elkaar onder één dak wonen. De bewoners, mannen/vrouwen
(60+) hebben er elk hun eigen woonruimte (circa 40 m²) die bestaat uit een woonkamer, een
slaapkamer, een pantry (dus geen eigen keuken) en een badkamer/toilet. Zij richten deze
ruimte naar eigen smaak en behoefte in. Met elkaar delen de bewoners een keuken, een
woonkamer, een hobbyruimte, logeerkamer en een tuin (totale gezamenlijke leefruimte ruim
200 m² exclusief tuin). Het huis is zo ingericht dat het maximaal uitnodigt om elkaar
makkelijk te ontmoeten. Het huis ligt op een centrale plek in Harderwijk en in de nabijheid
van belangrijke voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer, gezondheidscentrum,
kerk/moskee, etc. Bij het huis is een parkeervoorziening voor meerdere auto’s aanwezig.

Het Thuisbezoek
Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande ouderen thuis, die (nog) niet willen of kunnen
verhuizen naar een Thuishuis, en/of een steuntje in de rug nodig hebben om weer mee te
doen in de samenleving. Het doel is om het (te klein geworden) netwerk van deze ouderen te
revitaliseren en uit te breiden, opdat sociaal isolement wordt voorkomen.

Thuishuiselijke activiteiten
De Thuishuiselijke activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers van stichting Thuishuis
Harderwijk om zo op ongedwongen manier in contact te komen met alleengaande ouderen
in Harderwijk. Voorbeelden: De Thuishuiselijke zondagen; Iedere eerste en zondag van de
maand m.u.v. officiële feestdagen, een gezellig en actief samenzijn van ouderen die dreigen
te vereenzamen; Thuishuiselijke Winterdinsdagen gedurende twee wintermaanden (Februari
en Maart); Thuishuiselijke Terraswoensdagen gedurende twee zomermaanden (Juli en
Augustus). Deze bijeenkomsten worden in de binnenstad van Harderwijk georganiseerd in
samenwerking met de lokale middenstand (Holy Moly) en financiële middelen vanuit
sponsors van Stichting Thuishuis Harderwijk.

Doel Thuishuiselijke activiteiten
De Thuishuiselijke activiteiten zijn de instrumenten. Zij geven de Stichting met de vrijwilligers
de mogelijkheid om op een ongedwongen en leuke manier in contact te komen met de
deelnemers (alleenstaande ouderen). Vandaar uit volgen verbindingen tussen bezoekers,
vrijwilligers, Thuisbezoeken en/of belangstelling voor het Thuishuis. Door gratis toegankelijke
en ongedwongen bijeenkomsten aan te bieden, kunnen ouderen makkelijk in contact komen
met elkaar en kunnen vrijwilligers in contact komen met alleenstaande ouderen die eventuele
hulp van de stichting en/of andere organisaties in Harderwijk nodig hebben. We gebruiken op
dit moment de genoemde Thuishuiselijke zondagen, Thuishuiselijke Terraswoensdagen en
Thuishuiselijke Winterdinsdagen.
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4. Organisatievorm
Belangrijke contactgegevens
Stichting Thuishuis Harderwijk is telefonisch bereikbaar via de vrijwilligerscoördinator;
Vrijwilligerscoördinator
• Mevrouw Natascha Kruger. Telefoon: 06 – 44 48 60 54
Postadres
Mailadres
Website
KvK nr.
Rabobank
ANBI

:
:
:
:
:
:

Stichting Thuishuis Harderwijk, Zeggemeen 22, 3844 RL Harderwijk
info@thuishuisharderwijk.nl
www.thuishuisharderwijk.nl
52732959
IBAN NL85RABO0140738541
RSIN 850573129

Bestuur (vrijwillig)
•
•
•
•

De heer Roland Kruger, voorzitter
Mevrouw Willy Korthout-van Zundert, penningmeester *
Mevrouw Edith Dirksen, algemeen bestuurslid
Mevrouw Tineke Schouten, algemeen bestuurslid
*Vacant per november 2021

Het organogram. De organisatie ziet er als volgt uit:
Vrijwilligersbestuur
^
^
^
ZorgDat

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Woningcorporatie/verhuurder
Gemeente Harderwijk

>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

^
Vrijwilligerscoördinator
^

<<<<<<<< Informele Zorg
<<<<<<<< Overige organisaties
<<<<<<< < Media

^
^
^
Vrijwilligers

Financiële gegevens.
Stichting Thuishuis Harderwijk heeft als bankrelatie de Rabobank Randmeren.
Bank nr.: IBAN NL85RABO0140738541
Ten aanzien van de financiering van de activiteiten van Stichting Thuishuis Harderwijk heeft
het bestuur een duidelijke visie. Wij streven ernaar om alle kosten van het Thuishuisproject
met betrekking tot de vrijwilligersorganisatie te financieren uit een combinatie van
fondsenwerving en subsidies.

7

5.

Het Jaar 2021
Het jaar 2021 begon met een volledige Lock-down, waarin geen activiteiten mogelijk waren
en heeft voornamelijk in het teken gestaan van omgaan met Corona en de steeds wisselende
maatregelen. Zo heeft de Stichting veel activiteiten op het laatste moment moeten afzeggen,
anders moeten invullen of meerdere malen moet wijzigen tijdens de lopende activiteiten. Dit
heeft veel tijd en energie gekost bij alle betrokkene van Stichting Thuishuis Harderwijk. Wij
zijn dan ook bijzonder trots te kunnen zeggen dat er geen verloop van vrijwilligers heeft
plaatsgevonden en iedere vrijwilliger zijn flexibiliteit heeft getoond en zich is blijven inzetten
voor de Stichting. De stichting heeft een beleidsplan gemaakt voor de komende jaren en
heeft zo ook de ANBI-status weten te behouden. In Oktober hebben we helaas te maken
gehad met het overlijden van onze trouwe penningmeester Willy Korthout , wie vanaf de
start van de Stichting, 10 jaar geleden, al zitting had in het stichtingsbestuur. Wij zijn haar
enorm dankbaar voor al deze jaren pure inzet. Omdat door de lockdown de Thuishuiselijke
Winterbijeenkomsten in februari en maart geen doorgang hadden, heeft de stichting ervoor
gekozen de Thuishuiselijke Terras Woensdagen met 1 maand te verlengen (3 maanden i.p.v.
2 maanden). Dit tot grote vreugde bij de bezoekers. Wij zijn trots dat, mede door de inzet
van onze vrijwilligers, tijdens de Terrasbijeenkomsten de bezoekersaantallen steeds
overweldigend zijn. De organisatie voor het grote Sinterklaasspel op 5 December heeft wel
plaatsgevonden, maar is uiteindelijk niet door kunnen gaan i.v.m. de verscherpte
coronamaatregelen vlak voor 5 December. We hebben een vrijwilligersteam bij elkaar weten
te brengen en dit team heeft alle gekochte cadeautjes inclusief gedicht (met in rijmvorm
uitleg van het niet doorgaan van het Sinterklaasspel en waarom zij de cadeautjes op deze
manier ontvangen) bij alle aangemelde bezoekers persoonlijk langsgebracht. Dit jaar is het na
lange tijd proberen gelukt om een sponsor te vinden voor een nieuwe laptop voor de
coördinator. De oude en 10-jarige laptop was aan vervanging toe. Na een Pitch bij de
Harderwijkse uitdaging is het gelukt om met 2ICT in contact te komen en zo dan eindelijk een
nieuwe laptop te kunnen ontvangen en gebruiken. Wij zijn dan ook de Harderwijkse
uitdaging en 2ICT bijzonder dankbaar en de coördinator heeft dan ook veelvuldig aan de
door coronabeperkingen aangeboden online bijeenkomsten deelgenomen. Door Corona
heeft onze vaste locatie voor onze Winter en Terrasbijeenkomsten een nieuwe eigenaar
gekregen. Gelukkig hebben we contact met de nieuwe eigenaar van Holy Moly weten te
leggen en onze samenwerking m.b.t. Thuishuiselijke activiteiten weten voort te zetten. Vanaf
November zijn wij voor onze Thuishuiselijke Zondagen verhuisd naar Holy Moly. Na
constatering dat de bezoekersaantallen bij de herstart na de lockdown niet de gewenste
resultaten kregen, vonden wij het tijd om te kijken of we op een andere manier toch weer
meer alleenstaande ouderen zouden kunnen bereiken. Vanaf 7 november zijn wij dan ook
verhuisd naar Holy Moly op de zondag, met als grote opkomst tot gevolg op 7 november.
Vanwege de lock-down hebben we de kerstbijeenkomst in December voor vrijwilligers een
andere invulling moeten geven. Uiteraard hebben zij alsnog een mooi kerstpakket gekregen.
Er hebben, door de coronamaatregelen 4 formele, fysieke bestuursvergaderingen
plaatsgevonden. Tussendoor heeft er veelvuldig, mailverkeer en bilateraal overleg
plaatsgevonden binnen het vrijwilligersbestuur en aparte werkcontacten tussen
vrijwilligerscoördinator en voorzitter en tussen vrijwilligerscoördinator en penningmeester.
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Wat is er gerealiseerd in 2021:
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Er hebben 9 Thuishuiselijke Zondagen plaatsgevonden waarbij in totaal 65 bezoekers zijn
geweest, waarvan 21 op de laatste bijeenkomst op 7 november vlak voor de Lockdown.
Vanaf 7 november 2021 zijn wij verhuisd met de Thuishuiselijke Zondagen van
Wijkontmoetingscentrum Stad naar Holy Moly. Dit i.v.m. de steeds lager wordende opkomst.
Dit heeft geresulteerd een grote opkomst van 21 personen op de eerste bijeenkomst in Holy
Moly.
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de Thuishuiselijke Winterdinsdagen in februari en
maart. Door de lockdown heeft de uitvoering van deze organisatie niet plaatsgevonden.
Er hebben 6 bewoners/vrijwilligersbijeenkomsten ter bevordering van het leefklimaat in het
Thuishuis plaatsgevonden in het Thuishuis.
Er zijn diverse telefonische afspraken geweest met medewerkers van ZorgDat m.b.t. de
samenwerking.
Er hebben 13 Thuishuiselijke Terras Woensdagen plaatsgevonden op het terras van Holy
Moly (Juli/Augustus/September i.p.v. alleen Juli en Augustus) . Met in totaal 245 bezoekers!
De laatste 2 bijeenkomsten in aangepaste vorm i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen.
Er is een actie opgestart i.s.m. Holy Moly voor de periode oktober 2021 t/m januari 2022
(=periode
tussen
Thuishuiselijke
Terrasbijeenkomsten
en
Thuishuiselijke
Winterbijeenkomsten). We hebben een strippenkaart ontwikkeld die recht geeft op 5 maal
een 2de kopje koffie gratis op doordeweekse dagen tussen 10.30 en 12.00 uur. Dit om
alleenstaande ouderen te stimuleren zelfstandig bijeen te komen, met een tijdslot, zodat de
kans op ontmoeting met bekende collega-bezoekers het grootst wordt.
Wij hebben door overlijden afscheid moeten nemen van onze trouwe penningmeester en
bestuurder Willy Korthout.
Wij zijn in ons netwerk zoekende geweest naar nieuwe bestuurders.
Stichting Thuishuis Harderwijk heeft 4 keer deelgenomen aan het Informele Zorg overleg
(19/1, 11/5, 21/9 en 14/12).
Wij hebben een nieuw beleidsplan voor de komende jaren gemaakt. Deze is te vinden op de
website van Thuishuis Harderwijk.
Wij hebben een verlenging ontvangen m.b.t. de ANBI-status.
De Thuisbezoek vrijwilligers hebben zo’n 125 Thuisbezoeken bij alleenstaande ouderen
afgelegd.
De vrijwilligerscoördinator heeft 21 Thuisbezoeken afgelegd bij zowel ouderen als
vrijwilligers. Verder is er veelvuldig gebruik gemaakt van app-groepen en telefoon om in
contact te blijven met vrijwilligers en cliënten.
Er hebben vele telefonische overleggen plaats gevonden tussen bestuurders onderling en
met de coördinator. Er hebben, door de coronamaatregelen 4 formele, fysieke
bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Wetende op 26 augustus, 2 september, 6 oktober
en 7 december.
De Lentelunch is wel georganiseerd, maar heeft niet door kunnen gaan i.v.m. de
coronamaatregelen.
We hebben een Pitch gedaan bij de Harderwijkse uitdaging ter sponsoring van een nieuwe
laptop ter vervanging van de 10 jaar ouden laptop van de coördinator. Deze is gehonoreerd
en wij hebben een laptop + beveiliging en hulp mogen ontvangen van 2ICT.
Wij hebben meegewerkt aan een filmopname voor de Harderwijkse uitdaging.
Vrijwilligers zijn aangemeld voor het vrijwilligers waarderingsgeschenk vanuit de gemeente.
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•

•
•
•
•
•

•

•
•

De organisatie voor het grote Sinterklaasspel op 5 December heeft plaatsgevonden.
Uiteindelijk is dit niet door kunnen gaan i.v.m. de verscherpte coronamaatregelen vlak voor 5
December. We hebben een vrijwilligersteam bij elkaar weten te brengen. Dit team heeft alle
gekochte cadeautjes inclusief gedicht (met in rijmvorm uitleg van het niet doorgaan van het
Sinterklaasspel en waarom zij de cadeautjes op deze manier ontvangen) bij alle aangemelde
bezoekers persoonlijk langsgebracht.
Het belteam van vrijwilligers is tijdens de lockdown hervat om in contact te blijven met
alleenstaande ouderen tijdens corona.
Er hebben 9 formele vrijwilligersbijeenkomsten plaatsgevonden, gericht op planning,
ervaringsuitwisseling en deskundigheidsbevordering.
Er is een kennismakingsgesprek tussen de coördinator en de nieuwe contactpersoon van
OMNIA geweest.
De zonwering bij het Thuishuis is geplaatst.
Vrijwilligers hebben in December een kerstpakket gekregen. Dit zou plaatsvinden, tijdens een
kerstlunch bij Alleman. Helaas kon dit door de coronabeperkingen geen doorgang vinden en
is iedere vrijwilliger op 15 december persoonlijk uitgenodigd in Alleman voor een kopje koffie
en het ontvangen van het kerstpakket.
Er hebben 3 formele gesprekken plaatsgevonden tussen de Gemeente Harderwijk. 1 Met de
coördinator, 1 met de coördinator tijdens een Thuishuiselijke Terras Woensdag en 1 met
afgevaardigden van het bestuur.
Deelname aan diverse online bijeenkomsten van de gemeente Harderwijk (o.a.
Brainstormsessie tegen eenzaamheid en omgevingsvisie-bijeenkomst).
Contacten gelegd met nieuwe eigenaar van Holy Moly en samenwerking m.b.t.
Thuishuiselijke activiteiten weten te behouden en intensiveren.

Financiën
•

•
•

Met de gemeente Harderwijk is in 2016 een 3-jarig subsidie overgekomen (2016, 2017 en
2018) ten behoeve van de financiering van de vrijwilligers-coördinator. Daar heeft een
Raadsbrede motie aan ten grondslag gelegen, wat ook duidt op een breed draagvlak van het
Thuishuisproject binnen de gemeente Harderwijk. In 2019 is een verlenging van het
subsidiebedrag toegezegd en verkregen, welke niet toereikend was voor de activiteiten voor
2019. Voor 2020 is een structurele en toereikende subsidie toegezegd en verkregen. Voor
2021 is een nieuw verzoek ingediend en positief beoordeeld met een vermeerdering van
coördinatie-uren van 10 naar 12 uren per week en een activiteitenbudget.
Bestuursleden en vrijwilligers zien af van de vrijwilligersvergoeding.
Stichting Thuishuis Harderwijk is een Stichting met ANBI-status (RSIN 850573129).
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6. De ontwikkeling in de komende jaren
De Stichting stelt zich ten doel:
•
•

•
•
•

•

Het “er zijn” voor mensen die dreigen te vereenzamen of niet alleen willen wonen in de
gemeente Harderwijk door middel het bieden van een verhuizing naar het Thuishuis.
Het werven, informeren en selecteren van geschikte aspirant-Thuishuis-bewoners bij het
leegkomen van een Thuishuis-appartement in nauwe samenwerking met de Thuishuisbewonersgroep en OMNIA wonen.
Het “er zijn”voor mensen die dreigen te vereenzamen of niet alleen willen leven in de
gemeente Harderwijk door middel van Thuisbezoeken aan huis.
Het opzetten, begeleiden, uitvoeren en doorontwikkelen van Thuishuiselijke activiteiten
voor alleenstaande ouderen die dreigen te vereenzamen.
Het bieden van een woon- en leefklimaat (dus geen zorgklimaat) in het Thuishuis
Harderwijk waarin de wensen en behoeften van de bewoners centraal staan alsmede
het behouden c.q. bevorderen van hun zelf- en samenredzaamheid;
Het werven en blijven enthousiasmeren en begeleiden van vrijwilligers die naast de
activiteiten in het Thuishuis, de Thuisbezoeken en Thuishuiselijke activiteiten,
alleenstaanden betrekken bij andere maatschappelijke activiteiten binnen de gemeente
Harderwijk en hen met elkaar in contact brengen.

Wij vinden het belangrijk dat de bewonersgroep blijft bestaan uit huisgenoten die met elkaar
over weg kunnen. Hierbij is een intensief contact tussen de Stichting Thuishuis Harderwijk,
eigenaar/verhuurder Omnia en de huidige bewoners van essentieel belang.
Het blijven organiseren van Thuishuiselijke activiteiten en de bekendheid daarvan vergroten
om meer deelnemers te interesseren.
Het blijven continueren van de samenwerking met de diverse organisaties in Harderwijk met
in het bijzonder ZorgDat.
Het blijven continueren van de samenwerking met ondernemers in Harderwijk, zoals Holy
Moly.
De stichting is van mening dat de Thuishuiselijke activiteiten, buiten het Thuishuis en de
ThuisBezoeken, die wij afgelopen jaren hebben ontwikkeld en georganiseerd van zeer grote
waarde zijn bij het verbeteren van het welzijn onder een grote groep alleenstaande ouderen.
Voor 2022 willen wij doorgroeien met onze activiteiten voor alleenstaande ouderen uit
Harderwijk. Wij streven ernaar het hele jaar door, iedere maand een activiteit met een
bepaald thema te organiseren.
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De stichting is van mening dat een project als het ANWB-automaatje van grote waarde zou
kunnen worden voor de Gemeente Harderwijk en zijn inwoners. De combinatie van de
activiteiten van Stichting Thuishuis Harderwijk en ANWB-automaatje kunnen tot makkelijke
en mooie contacten zorgen, waarbij dreigende eenzaamheid vroegtijdig kan worden
onderschept. Wij vinden het spijtig dat juist in de Coronacrisis in 2020 en 2021 deze
voorziening niet voor handen was in de gemeente en wij alleenstaande ouderen niet, zoals
onze collega-Thuishuis Stichtingen in Nederland, nog beter door de coronacrisis hebben
kunnen heen helpen. Wij streven dan ook om in het jaar 2022 serieus te kijken of een ANWBautomaatje project naast Stichting Thuishuis Harderwijk uitgerold kan worden.

Doel: Alleenstaande ouderen met eenzaamheidsgevoelens door middel van gratis en
ongedwongen activiteiten op een laagdrempelige manier opsporen, bij elkaar brengen en
dan, indien nodig/gewenst koppelen aan vrijwilliger of aan een andere alleenstaande
oudere/buurtgenoot. Onze activiteiten dienen altijd gratis te worden aangeboden aan
bezoekers. De stichting is van mening dat iedereen moet kunnen deelnemen. Iedere euro die
moet worden uitgegeven om deel te nemen aan een activiteit, kan een drempel zijn om niet
meer mee te kunnen doen.
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Planning activiteiten 2022 (onder voorbehoud van overheidsmaatregelen Covid-19):

Thuishuiselijk nieuwjaarsbijeenkomst 2 Januari 2022;
Thuishuiselijke Zondagen (hele jaar door);
Thuishuiselijke Zondagen van 1 x p.m. naar 2 x p.m.;
Thuishuiselijke Winterbijeenkomsten (februari-maart);
Thuishuiselijke Paasbijeenkomst (april);
Thuishuiselijke Lentelunch (mei);
Thuishuiselijke Terrasbijeenkomsten (juli-augustus);
Boottocht (september);
Thuishuiselijke activiteit in de week tegen eenzaamheid (29sep t/m 7okt);
Thuishuiselijke Sinterklaasspelmiddag (november/december);
Thuishuiselijke Kerstbijeenkomst (december).

Wij streven ernaar om de activiteiten, die als gevolg van eventuele coronamaatregelen geen
doorgang kunnen hebben, op een creatieve manier en altijd op een manier die zo dicht
mogelijk staat bij onze visie, anders in te vullen. En dus niet alleen maar laten komen te
vervallen.
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