
'Ik ben blij dat ik hier  
mijn plekje gevonden heb!'

HET OPEN HUIS

bezoeker Het Open Huis



Het Open  
Huis-pakket
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H
et Open 

Huis-pakket 

delen we uit aan 

huishoudens die finan-

cieel zo kwetsbaar zijn 

dat ze zonder voedsel-

pakket het eigenlijk niet 

redden. Waar we vorig 

jaar steeds tussen de 10-

15 huishoudens konden 

helpen is het aantal 

inmiddels gegroeid tot 

ruim 25 huishoudens 

die wekelijks een pakket 

nodig hebben. 

Het Open 
Huis

Het Open Huis is zowel een  

multiculturele kerk als een actief 

maatschappelijk centrum. Het 

maatschappelijk centrum is onderdeel 

van Ontmoeting. Dit centrum is gericht 

op de wijk Schalkwijk en open voor 

iedereen, ongeacht achtergrond, 

cultuur, leeftijd en humeur. Het Open 

Huis werkt intensief samen met de 

gemeente, woningbouwcorporaties, 

sociale wijkteams, GGZ en 

Schuldhulpmaatje.

3

A
fgelopen Kerst 

hebben we een 

kerstmaaltijd 

georganiseerd voor be-

zoekers uit de wijk. Voor 

veel van hen is Kerst een 

periode om tegenop te 

zien in plaats van naar uit 

te kijken. Met een groot 

team vrijwilligers hebben 

we 165 bezoekers een 

heerlijk, zelfbereid diner 

geserveerd. Tijdens de 

maaltijd is de Kerstbood-

schap verteld. 

Kerst



SALIMA
Salima is sinds 5 maan-

den vrijwilliger in Het 

Open Huis. In die periode 

is ze verhuisd van de 

nachtopvang naar haar 

eigen woning. Salima 

is onderdeel geworden 

van het team en geniet 

van het samen werken. 

Ze begon met schoon-

maakwerk, nu kijken we 

samen naar het vervolg: 

een opleiding tot erva-

ringsdeskundige? Of aan 

de slag in de kringloop-

winkel? Salima blijkt een 

talentvolle vrouw! 

‘Toen ik voor het 
eerst op de fiets 
naar Het Open 

Huis reed had ik een 
knoop in mijn maag. 
Nieuwe mensen, een 
nieuwe plek. Ik was 

daar best onzeker over. 
Maar, zodra ik binnen 
stapte voelde het als 
een warme deken. In 
de paar maanden dat 
ik hier nu ben heb ik 
mensen leren kennen, 

vrienden gemaakt  
en ben ik echt blij dat  
ik hier mijn plekje  
gevonden heb.  
Doordeweeks én op 
zondag in de kerk.’
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D
oor de woningbouwcorporatie zijn we gevraagd 

om in een viertal flats, waar veel overlast is, te 

werken aan de leefbaarheid. Daar ervaren we de 

noodzaak van ons werk. Tijdens de kerstperiode heeft 

het team hier kerstkaarten uitgedeeld. Een vrouw die 

de deur open deed gaf aan dat een half jaar eerder haar 

man was overleden. Sinds die tijd heeft ze niet meer echt 

met iemand gepraat. De aandacht die ze kreeg deed haar 

zoveel dat ze in huilen uitbarstte. 

Nu al zijn er contacten met ruim 25 personen/gezinnen 

in de flat. Die komen in de flat bij elkaar en we zien daar 

mooie contacten ontstaan tussen flatgenoten die elkaar 

eerder voorbij liepen. De woningbouwcorporatie geeft

aan dat de resultaten boven verwachting zijn.

‘De aandacht die  
ze kreeg deed haar  

zoveel dat ze in  
huilen uitbarstte.‘ 
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Ontwikkeling in de wijk



Helpt u mee om het werk in 
Haarlem door te laten gaan?  
Met uw steun ervaren mensen  
als Cor, José en Gerrit dat ze  
waardevol zijn!

Bekijk de film over Het Open Huis op:  
ontmoeting.org/steunhetopenhuis


