
HUISKAMER IN DE WIJK

HAARLEM: HET OPEN HUIS

Helpt u 
mee?

In Haarlem staat het Maatschappelijk Centrum Het Open Huis in de wijk 

Schalkwijk. We werken hier samen met de multiculturele kerk. Schalkwijk is 

een veelkleurige wijk, waar veel inwoners leven met een beperkt sociaal net-

werk. Dit maakt hen kwetsbaar. Deze mensen zijn welkom in Het Open Huis, 

ongeacht achtergrond, cultuur, leeftijd en humeur. 

Het Open Huis is een ontmoetingsplaats voor mensen die anders weinig con-

tacten hebben. In een onrustige wijk en een wereld die veeleisend is, is Het 

Open Huis een thuis waar kinderen rustig hun huiswerk kunnen maken en be-

zoekers zichzelf kunnen zijn. Dit met bevlogen vrijwilligers die taallessen ge-

ven, inloopspreekuur houden, helpen bij de maaltijden, de kledingwinkel be-

mannen, enz.  

Cliënten krijgen in Het Open Huis professionele hulp, zodat ze in de wijk waar 

ze wonen een volgende stap kunnen maken in hun leven!

'Door mijn vrijwilligerswerk bij Het Open Huis voel ik me weer nuttig!'

Bezoeker Cor kwam 5 jaar geleden in contact met Het Open Huis. 
Sindsdien is hij van ‘zorgvrager’ gegroeid naar vrijwilliger. 
Hij haalt brood bij de bakker voor de dagelijkse lunch van de inloop.



Bewoners van Schalkwijk kunnen gebruikmaken van de volgende diensten:

DE ACTIVITEITEN

Inloop
Een moment voor wijkbewoners om even uit 
de thuissituatie te komen. Bezoekers komen 
langs voor een kop koffie, een lunch of ge-
woon voor een praatje. 

Huiswerkbegeleiding
Kinderen voelen zich hier thuis en kunnen 
rustig hun huiswerk maken met hulp van 
vrijwilligers.

Inloopspreekuur
Hier kan men terecht voor hulpvragen. Soms 
kan een vrijwilliger dit direct oplossen en 
anders wordt er doorverwezen naar profes-
sionele hulp.

Nodig voor dit project: € 56.000

Voedselbank en kledingbank
20-30 huishoudens ontvangen een voed-
selpakket. De kledingbank is maandelijks 
geopend. Men mag dan kledingstukken 
uitzoeken en gratis meenemen. 

Kledingwinkel
Wekelijks is de kledingwinkel in Het Open 
Huis geopend. Hier kunnen mensen voor 
een klein prijsje mooie tweedehands én 
nieuwe kleding aanschaffen. 

Noodhulp
Bezoekers met dusdanig urgente proble-
matiek dat ze direct hulp nodig hebben, 
ontvangen maximaal 50 euro per week aan 
noodhulp. Er staat ook altijd een noodvoed-
selpakket klaar.

Taalles
Twee keer per jaar wordt er een cursus 
Nederlands aangeboden. De cursus wordt 
gegeven door ervaren docenten.

Kringloopwinkel
Een bijzondere samenwerking met Woord 
en Daad. In deze winkel doen bezoekers 
werkervaring als vrijwilliger in de winkel. 
Een deel van de opbrengst is voor Het Open 
Huis.

Open Maaltijden
Eens in de twee weken wordt er een Open 
Maaltijd georganiseerd. Deze maaltijd is gra-
tis. Ontmoeting met elkaar staat centraal.

HOH-pakket
Voor bezoekers die hun periode bij de 
Voedselbank hebben gehad, maar waarbij 
nog geen voldoende verbetering is in de 
situatie is er Het Open Huis pakket. Zo wordt 
voorkomen dat huishoudens onvoldoende 
middelen hebben om te voorzien in de pri-
maire levensbehoeften. Per week ontvangen 
ongeveer 20 huishoudens (= 50 volwasse-
nen/kinderen) zo`n pakket, deze groep is 
groeiend. 

Helpt u mee??
Met 25 euro geeft u een gezin een HOH-pakket.

Voor 100 euro zorgt u ervoor dat er een inloop 

ochtend kan zijn.

Voor 450 euro zorgt u ervoor dat er 70 mensen 

deel kunnen nemen aan een Open Maaltijd!


