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Huiskamer 
Multiculturele huiskamer His Hope heeft haar deuren geopend op 16 januari 2017. 
Door Corona is de huiskamer vanaf 15 december 2020 t/m de opzegging van de huur van de oude 
locatie per 1 juli 2021 niet meer geopend geweest. In 2021 kunnen we hierdoor het aantal 
drempeloverschrijders en unieke bezoekers niet aangeven.   
In plaats van een dagelijkse opening zijn we een mobiele huiskamer begonnen om met de 
doelgroep in verbinding te blijven. Het aantal mensen waarmee we in verbinding zijn gebleven is 
200 personen. Het aantal vrijwilligers is gegroeid van 15 naar 20 vrijwilligers. Echter heeft Corona 
aan het eind van 2021 ook toegeslagen onder onze vrijwilligers waardoor in verbinding blijven een 
steeds lastigere taak is geworden maar wel noodzakelijk. De belasting op onze vrijwilligers wordt 
zwaarder naarmate we steeds langer zonder locatie zitten.  

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 5 personen met 2 gevolmachtigden en heeft 2x officieel vergaderd en het 
dagelijks bestuur 8x inofficieel tijdens de lockdown. Via Zoom is geprobeerd contact te houden 
met de vrijwilligers maar al snel bleek dat dit voor de meesten geen prettige manier van 
vergaderen is.  
Het Fonds Franciscus heeft voor het 2e jaar begeleiding gegeven: workshops in 
presentiebenadering, praktische en financiële advisering. We zijn meteen aan de slag gegaan met 
de Impact tool wat een fijne manier is om te weten waar we voor staan en wat we doen. 
 
 

Locatie 
His Hope heeft na lang zoeken eindelijk een nieuwe locatie gevonden. Het pand is een grote loods 
met kantoor en moet nog omgebouwd worden tot een gezellige huiskamer. Gezien het aantal jaar 
dat we al zoeken naar een geschikte locatie en de centrale ligging van het pand heeft het Dagelijks 
Bestuur besloten het pand toch te huren ondanks de hoge kosten. Gemeente Horst aan de Maas 
staat achter deze beslissing en is bereid het komende jaar volledige huursubsidie te verlenen en 
een belofte om de subsidiemogelijkheden per jaar te bekijken. 
Het pand ligt centraal in het centrum en toch iets apart met een parkeerplaats voor de deur. 
Iedere maandag t/m vrijdag zal de huiskamer geopend zijn tussen 8.30 en 16.00 uur voor vrije  
inloop. Eindelijk een inloophuis zoals het oorspronkelijke doel was en toegang voor iedereen. 
 

Mobiele huiskamer (activiteiten) 
• De focus is verbinding en samenredzaamheid: Samen voor elkaar!  

• Haal- en brengservice zorgt ervoor dat de juiste spullen op de 
juiste plek komen. 

• Knuffels worden gehaakt om mensen te bemoedigen. 

• Bedankkaartjes en lieve woorden worden onderling uitgewisseld. 

• In januari zijn met jongeren 200 cupcakes gemaakt en 
gedenksteentjes geschilderd met als thema Hou Hope. Een van de 
jongeren heeft een gedichtje hiervoor geschreven. De gevulde 
zakjes  zijn aangeboden aan de mensen in lock down met 
cappuccino of thee. 

• Gaarkeuken is vanaf februari on hold gezet omdat er steeds meer 
angst leeft onder de mensen om samen te komen vanwege de 
vele besmettingen. 
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• Het samenwerkingsproject Mussenbuurt Ontmoet met de Mussenbuurt, gestart op 16 maart 
2019, is overgedragen aan de commissie zelf. De spullen blijven nog even bij hen in de opslag. 

• De Huismuis, huiswerkbegeleiding, is on hold gezet. 

• Voor Pasen hebben jongeren voor jongeren een Paasknutselpakket samengesteld en een 
voorbeeld gemaakt met een gedichtje om de betekenis van Pasen uit te leggen. 

• 25 Paasontbijtboxen voor 60 personen zijn rondgedeeld waaraan diverse lokale bedrijven een 
bijdrage hebben geleverd: Albert Heijn, Jan Linders Grubbenvorst, Bakkerij Gommans, 
Pluimveebedrijf Reijnders, Park Hotel en nog enkele anonieme sponsors. Een familielid heeft 
eiermutsjes gemaakt. 

• Voor Moederdag is een kaarsje uitgereikt met een chocoladehart voor alle betrokken moeders 
wat totaal gesponsord is door Christiaens & Wijers. 

• Op Hemelvaartsdag is per gezin een rugzakje rondgebracht met buitenspeelgoed.  

• Extra wateractiviteiten hebben plaatsgevonden voor de kinderen tijdens de zomervakantie. 

• Met het ArmoedeFonds is een pilot gestart voor het gratis uitdelen van zelftesten, mondkapjes 
en maandverband. Tevens meegewerkt aan de evaluatie van de pilot. His Hope geeft als advies 
om leveranciers te zoeken voor schoonmaakmiddelen, make-up en verzorgingsproducten. 
Armoedefonds is hiermee aan de slag gegaan. His Hope blijft uitgiftepunt voor gratis 
maandverband en tampons. 

• NL Doet is verplaatst van maart naar mei en hebben we alles kunnen inpakken voor de 
verhuizing. Dit kwam goed uit omdat per 1 juni de tijdelijke locatie werd gesloopt en de spullen 
ondergebracht moesten worden in de tijdelijke opslag Bemmelstraat 2 te Horst. 

• Hierna zijn we de mobiele huiskamer meer vorm gaan geven door bijeen te komen bij 
restaurants, speeltuinen, pleinen, mensen thuis en daar waar het maar mogelijk was. Soms 
gepland maar meestal spontaan. Ook individuele bijeenkomsten om onderlinge saamhorigheid 
te bevorderen. Daar zijn we snel mee gestopt vanwege dat niet iedereen hiermee om kan 
gaan. Dit bevordert dus niet het samen-gevoel maar creëert onderlinge strijd. Gelukkig hebben 
we kunnen aangeven dat we niemand willen uitsluiten maar 
juist gericht zijn op samen. 
Weer wat geleerd! 

• 27 juli is het 5-jarig bestaan gevierd bij Jump XL. De kinderen 
moe en voldaan en de vrijwilligers en bezoekers helemaal bij 
gekletst. Super dag gehad! 

• Het fietsplan is na de lockdown niet meer opgepakt. 
De samenwerkingspartner heeft dit helaas alleen moeten 
voortzetten. Hopelijk kunnen we dit weer snel oppakken bij 
de nieuwe locatie. 

• Tijdens de vakantieperiode hebben we een piratenspeurtocht georganiseerd bij een speeltuin. 
Alle bezoekers van de speeltuin vonden het een enorm succes. Veel bekijks gehad. 

• Burendag in september bij Librije; nieuwe mobiele ontmoetingsplek. Samen met het bestuur 
en de bewoners een heerlijke BBQ gehad. 3 dagen hebben we genoten van de voorbereiding, 
de dag zelf en het opruimen. Nieuwe contacten gelegd mede dankzij het Oranje Fonds en 
Wonen Limburg.  

• Steeds meer krijgen we van diverse zijde voedsel aangereikt om voedselverspilling tegen te 
gaan of producten om te delen met anderen. De samenwerking met de voedselbank wordt 
geïntensiveerd in het nieuwe pand.  

• Ook dit jaar is er aandacht voor de Dag van de armoede in samenwerking met Burgerkracht 
De Pijler met het motto Positieve gezondheid. We hebben de jeugd een onvergetelijke dag 
bezorgd bij Jump XL; sport en spel. Veel kinderen hadden nog nooit op een trampoline 
gestaan. Daar doe je het voor! 

http://www.his-hope.nl/
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• In november is een grootscheepse sponsoractie opgezet voor Sinterklaas. 40 kinderen hebben 
we blij kunnen maken mede dankzij Actie Pepernoot. 

• Met Kerst hebben we meer dan 40 kerstpakketten mogen uitdelen namens diverse sponsoren, 
supermarkten en bedrijven. Veel lieve reacties gehad dat dit echt goed van pas kwam. 

• 28 december hebben we de sleutel gekregen van het nieuwe pand en hopen we in het nieuwe 
jaar snel aan te slag te kunnen gaan om de loods om te bouwen tot een gezellige huiskamer. 

 

PR 
We zijn actief te vinden op Facebook en onze website www.his-hope.nl. Tevens sluiten we daar 
waar mogelijk aan bij workshops en bijeenkomsten over presentie, integratie, vluchtelingenwerk, 
mantelzorg en armoede. Voor promotie hebben we een eigen folder gemaakt met recepten. 
 

Samenwerking 
Er zijn samenwerkingsverbanden met Gemeente Horst aan de Maas, Fonds Franciscus, Synthese, 
Mussenbuurt, Proteion, Bibliotheek Horst, Burgerkracht De Pijler, Voedselbank, DAK, Naoberzorg 
Nederland, Moeder/kind-huis 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. 

 

Financiën 
Onderstaand het financieel jaaroverzicht van 2021. 
 

 
 

De focus voor 2022 is de nieuwe locatie van loods naar huiskamer ombouwen! 

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag

Liquide middelen Bank 01-01-2021 10.251,46€  Huur incl. gas/water/licht 1.258,63€     

Liquide middelen Spaar 01-01-2021 -€              Abonnementen 1.222,20€     

Liquide middelen Kas 01-01-2021 83,39€          Bankkosten 124,32€        

Exploitatie- en uitvoeringssubsidie 47.557,10€  Huiskamerbenodigheden 218,05€        

Anonieme giften (inkomsten) 1.971,17€     Hulp bij Corona/mobiele huiskamer 23.118,77€  

Maatjesproject 836,00€        Maatjesproject 716,00€        

NL Doet/Burendag (Oranje Fonds) 750,00€        NL Doet/Burendag (Oranje Fonds) 742,32€        

Rente 0,60€            Kantoorbenodigdheden 1.339,31€     

Verhuizing 2.286,12€     

Verzekeringen 931,71€        

Vrijwilligers 2.114,49€     

Liquide middelen Bank 31-12-2021 27.377,20€  

Liquide middelen Spaar 31-12-2021 0,60€            

Liquide middelen Kas 31-12-2021 -€              

Totaal inkomsten 61.449,72€  Totaal uitgaven 61.449,72€  

http://www.his-hope.nl/
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Sponsoren 
Ook dit jaar mochten we op veel steun rekenen. Onze dank hiervoor!  
De huiskamer was niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren, donateurs en vrijwilligers. 
Onze dank gaat uit naar Gemeente Horst aan de Maas, Fonds Franciscus, het Oranje Fonds, 
Stichting Armoedefonds en alle andere sponsoren die His Hope mogelijk maken en de 
ondersteuning voor mensen in nood. 
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 en dat we een steun 
in de rug mogen zijn tijdens de Corona-periode.  
Nogmaals hartelijk dank aan allen! We zijn dankbaar dat we dit werk mogen doen. 

 

Dekking 
Onderstaand een overzicht van de toekenningen, donaties en giften. 
 

 
 

Vrijwilligers 
Inmiddels zijn 20 vrijwilligers actief. 
Zonder ieders talent, inzet en enthousiasme was His Hope niet mogelijk. 
Onze hartelijke dank aan alle lieve vrijwilligers die geld, moeite noch tijd gespaard hebben om zich 
in te zetten voor anderen. Ook voor de extra inzet tijdens de Corona-crisis. Chapeau! 
 

  

Dekking Sponsor Ontvangen 

2020

Ontvangen

2021

Nog te 

ontvangen 

2022

Gemeente Horst aan de Maas 1.205,10€     

Oranje Fonds 2.632,00€     

Fonds Franciscus 2021 10.000,00€   

KNR-PIN (Projecten in Nederland) 10.000,00€  

Stichting Het R.C. Maagdenhuis 2020 1.250,00€     

Stichting Het R.C. Maagdenhuis 2021 2.000,00€     

Stichting Marie Louise 2021

via Stichting Het R.C. Maagdenhuis

2.000,00€     

Rabobank 2.500,00€     

Mondiaal Platform 1.000,00€     

Edmond Beel Stichting 5.000,00€     

Stichting Armoedefonds 2020 3.920,00€     

Wonen Limburg 300,00€        

Anoniem 1.500,00€     

MAEX 2.500,00€     

Hendrix Stichting 3.250,00€     

Haëlla Stichting 2.500,00€     

Stichting Armoedefonds 2021 5.000,00€     

Robin Jung Fonds voor Krachtig en Vitaal 

Limburg via Kansfonds

5.000,00€     

Stichting Kracht in NL 2.500,00€     

Burgerkracht/Rabo Empowerment 1e prijs 2.500,00€     

10.000,00€   47.557,10€  9.000,00€    Totale toekenningen voor 2021

Herstel na Corona

Mobiele huiskamer

Armoede

Kwetsbare mensen

Ontmoeten

Exploitatie- en 

uitvoeringskosten
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Enkele foto’s  
 

Hou Hope 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Paasknutselpakket 
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Paasontbijtbox 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moederdagattentie 
 

 
 

 

Hemelvaartsdag 
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