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Huiskamer 
Multiculturele huiskamer His Hope heeft haar deuren geopend op 16 januari 2017. 
Iedere maandag t/m vrijdag is de huiskamer geopend tussen 10.00 en 16.00 uur voor informele 
inloop. De huiskamer is gegroeid van 5 naar 10 vaste vrijwilligers en het bestuur is uitgebreid met 
2 personen. De huiskamer is eind april verhuisd naar Rector de Fauwestraat 26 te Meterik.  
 
In 2019 is het aantal drempeloverschrijders 2573. Dit is ondanks de verhuizing van Horst naar 
Meterik gestegen met 148 bezoekers t.o.v. 2018. Echter zijn diverse bezoekers vanwege de 
afstand weggebleven vanwege gebrek aan mobiliteit. Het aantal unieke bezoekers bedraagt 499. 
Bezoekers voelen zich al gauw vrijwilliger omdat ze iets kunnen betekenen voor hun medemens. 
Ieder brengt zijn/haar persoonlijkheid, talenten en netwerk mee. Iedereen is waardevol en heeft 
iets te bieden. Dat maakt His Hope zo uniek! 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 5 personen; 1 Poolse en 4 Nederlanders en hebben 8x officieel vergaderd. 
Net als andere jaren kunnen we niet voldoen aan alle voorwaarden van sponsoren en 
fondsenwerving ondanks dat we hierdoor gelden zijn misgelopen. 
We willen de eigenheid en familiaire insteek van onze huiskamer niet opgeven omdat dat onze 
kracht is. Het Fonds Franciscus gaat onze organisatie het komende jaar begeleiden. 
Eind december is onze website online gegaan voor betere vindbaarheid. 

Activiteiten 
De meeste activiteiten zijn mede door de verhuizing op een laag pitje komen te staan. 
De samenwerking met Synthese rondom De Huismuis, huiswerkbegeleiding, is geïntensiveerd. De 
warme lunch is een dagelijkse happening. Van het cultureel samen koken en eten wordt dankbaar 
gebruik gemaakt. Recepten en technieken worden hierbij gedeeld en uitgevoerd. Steeds meer 
krijgen we van diverse zijde voedsel aangereikt om voedselverspilling tegen te gaan of om te delen 
met elkaar.  
 
Met de Mussenbuurt is op 16 maart 2019 tijdens NL Doet de aftrap geweest van het 
samenwerkingsproject Mussenbuurt Ontmoet. Een tent is geplaatst tussen 15 mei en 28 
september 2019 om het 1e gedeelte van het project uit te voeren; het mozaïeken van een social 
sofa voor het Valkplein. His Hope heeft 120 uur besteed aan deze fase exclusief vergaderingen en 
voorbereiding. Door 45 omwonenden van diverse nationaliteiten zijn 626 mensuren ingezet alleen 
voor het knippen en plakken van de mozaïektegeltjes. Tijdens burendag is de social sofa onthuld 
door wethouder Roy Bouten. Ruim 50 bezoekers hebben die dag bijgewoond. Door het samen 
bezig zijn en de picknicks op zaterdagen tijdens het mozaïeken is een ware band ontstaan tussen 
de omwonenden van de Mussenbuurt. Het project heeft veel belangstelling getrokken. 
 
Na de zomervakantie zijn contacten gelegd met een winkel om de handgemaakte knuffels te gaan 
promoten. Dit is een aanzet om zelf supporting te worden. Deze samenwerking zal worden 
doorgezet in 2020. Deze ervaring kan ons helpen om iets dergelijks zelf op te zetten. 
 
Tijdens een gesprek op 11 oktober met het Fonds Franciscus wordt geadviseerd om ons meer te 
richten op presentie en minder op activiteiten. Dit om de vrijwilligers te ontlasten maar ook om de 
behoefte van bezoekers beter te kunnen inschatten. 
We zijn teveel bezig met activiteiten organiseren waardoor de vrijwilligers overbelast raken. 
His Hope moet vooral doorgaan met de inloop en het verzorgen van de warme lunch. De focus 
blijven leggen op onze slogan Samen voor elkaar! Het bestuur sluit zich hierbij aan. 
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Op 17 oktober hebben we op verzoek van De Pijler meegedaan tijdens de dag van de armoede aan 
een workshop De Smaak van Armoede. Hieruit is een samenwerking ontstaan met de voedselbank 
en lokale bedrijven tegen voedselverspilling. Een dag vooraf hebben we proefgedraaid met 29 
bezoekers. Op de dag zelf waren 13 bezoekers aanwezig. L1 heeft een interview van His Hope 
gepubliceerd en op TV uitgezonden. Achteraf kregen we van De Pijler een kalender met alle 
initiatieven waaronder een foto van een van onze vrijwilligers met bezoeker.  
 
Op 20 december hebben we Kerst gevierd met onze bezoekers en voor iedereen was er een 
handgemaakt presentje.  
 
Het fietsplan in samenwerking met de beweegcoach is op een laag pitje komen te staan vanwege 
de afstand tussen Horst en Meterik. Wel is aan een nieuwkomer een gratis fiets verstrekt om de 
huiskamer toch te kunnen bezoeken. Een sponsoractie is op touw gezet om vervoer te regelen 
voor niet mobiele mensen die de huiskamer graag willen bezoeken.  

Financiën 
Vanaf 2017 heeft His Hope de ANBI-status. In december is een algemene website gepubliceerd. 
De huiskamer was niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren, donateurs en vrijwilligers. 
Nogmaals hartelijk dank aan allen! 
 
Onderstaand het financieel jaaroverzicht van 2019. 
 

 
 
 

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag

Liquide middelen Bank 01-01-2019 17.699,45€  Huur incl. gas/water/licht 6.284,72€     

Liquide middelen Spaar 01-01-2019 -€              Bankkosten 129,28€        

Liquide middelen Kas 01-01-2019 220,93€        Kruisposten 22.163,00€  

Donaties en sponsorgelden 12.882,80€  Telefoon 114,44€        

Huursubsidie 10.589,28€  Crea 3.165,89€     

Kruisposten 22.568,00€  Lunches + tapas 2.996,45€     

Project De Huismuis 210,00€        Project De Huismuis 2.661,63€     

Retour levering 208,00€        Huiskamerbenodigdheden 3.764,10€     

Crea inkomsten 331,76€        Kantoorbenodigdheden 1.178,15€     

Borg sleutels/huur bus 286,26€        Keukenbenodigdheden 5.702,01€     

Mozaïekproject 1.708,78€     Mozaïekproject 1.708,78€     

Kas inkomsten 257,00€        Vrijwilligers 2.739,66€     

Organisatie- + verhuiskosten 1.957,51€     

Verzekeringen 495,08€        

Liquide middelen Bank 31-12-2019 1.655,05€     

Liquide middelen Spaar 31-12-2019 10.000,00€  

Liquide middelen Kas 31-12-2019 246,51€        

Totaal inkomsten 66.962,26€  Totaal uitgaven 66.962,26€  
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Onze dank gaat uit naar Gemeente Horst aan de Maas en het Oranje Fonds. Zonder de 
subsidiëring van de huurlasten was de inloop van His Hope niet mogelijk. 
Ook het Fonds Franciscus is voor ons een steun in de rug samen met alle andere sponsoren. 
Maar onze speciale dank heeft God, die ons dit plan op ons hart heeft gelegd. Hij houdt van ons en 
wij zijn dankbaar dat we Zijn liefde mogen verder geven zonder eigenbelang.  
 

Locatie 
Jong Nederland heeft het huurcontract opgezegd per 1 januari 2019. Tijdens een Mediation-traject 
vanuit de gemeente heeft Jong Nederland toegegeven dat ze vanaf het begin een andere 
bestemming hadden voor het verhuurde gedeelte waardoor de onderhandelingen rondom het 
contract niet goed zijn verlopen. His Hope heeft de opzegging ondertekend en de voormalige 
basisschool te Meterik op 1 mei 2019 betrokken als tijdelijke locatie. Het pand zal medio 2021 
moeten wijken voor nieuwe woningen. His Hope is met Gemeente Horst aan de Maas en Wonen 
Limburg op zoek naar een nieuwe locatie. 

PR 
De multiculturele huiskamer heeft meerdere malen de publiciteit gezocht/gehaald met o.a.: 

 NL Doet deelname (maart) 

 Mediation Jong Nederland/His Hope 

 Mozaïekproject Mussenbuurt Ontmoet  

 Deelname Dag van de armoede met een 
kookworkshop Smaak van Armoede 

 Bijeenkomsten georganiseerd door 
Gemeente, Bibliotheek Horst en Synthese 
over integratie, vluchtelingenwerk, 
mantelzorg en armoede 

 Actief op Facebook en website. 

Samenwerking 
Er zijn samenwerkingsverbanden met Gemeente Horst aan de Maas, Synthese, Mussenbuurt, 
Proteion, Bibliotheek Horst, De Pijler, Voedselbank, DAK en dorpsverbinders. Verder ziet de 
wethouder van cultuur ons als voorbeeld voor andere burgerinitiatieven wat een enorm 
compliment is. We blijven ons inzetten voor integratie en zorg en tegen eenzaamheid en armoede. 

Vrijwilligers 
Dagelijks zijn 2 van de 10 vaste vrijwilligers aanwezig. 
Twee vrijwilligers hebben een opfriscursus BHV gevolgd. 
Voor alle vrijwilligers met familie vond op 30 december een jaarafsluiting plaats met gezamenlijk 
gourmetten en uitreiking van een verrassingspakket. 
Ruim 20 vrijwilligers komen regelmatig binnen en verrichten hand en spandiensten. 
Zonder hun inzet en enthousiasme was His Hope niet mogelijk. 
Nogmaals onze hartelijke dank aan alle lieve vrijwilligers die geld, moeite noch tijd gespaard 
hebben om zich in te zetten voor anderen. Chapeau! 
 

Huursubsidie Bedrag Donateurs Bedrag

Gemeente Horst aan de Maas 3.059,52€    Anoniem 3.560,00€     

Gemeente Horst aan de Maas 2020 4.829,76€     Decemberactie 72,80€          

Oranje Fonds voorschot 2.700,00€     Poolse gemeenschap 200,00€        

Stichting Burgerkracht 100,00€        

Konferentie N. Religieuzen 2020 7.500,00€     

Haella/Wij doen mee:

fietsplan/huismuis
1.450,00€     

Totaal huursubsidie 10.589,28€  Totaal donateurs 12.882,80€  
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