
 

Jaarverslag  2018 in vogelvlucht 

Voorwoord 

“Het Huis van Renkum krijgt het voor elkaar” 
 
Het Huis van Renkum is meer dan alleen een ontmoetingsplek. Wel vormt de ontmoeting de belangrijkste basis voor meer welbevinden, talentontwikkeling 
en gemeenschapsvorming in het dorp Renkum en omgeving. We brengen mensen en initiatieven bij elkaar, organiseren tal van activiteiten geven 
ondersteuning en informatie. Centraal staat bij onze werkzaamheden “de vraag en de mogelijkheden van de samenleving”. Leidend voor onze inzet in 2018 
waren: signalen en vragen van inwoners en bezoekers, de opdracht van de gemeente Renkum aan het netwerk Renkum voor Elkaar en de 
samenwerkingsafspraken met onze stakeholders.  
 
We zijn in 2015 begonnen als burgerinitiatief vanuit de overtuiging dat er meer betrokkenheid en wederkerigheid georganiseerd kon worden in het dorp 
Renkum. De ervaringen van de afgelopen jaren bevestigen deze overtuiging en hebben tot onderstaande uitgangspunten geleid:  

 

• Een goede balans tussen individuele en collectieve aanpak 

• Relatiegericht werken in plaats van aanbod of vraaggericht 

• Inspelen op ontwikkelingen in de samenleving (langer thuis wonen, schulden e.d.) 

• Combinatie van welzijn en lichte zorg als preventief aanbod 

 

Nilay Kulci |Locatiemanager 

  



Links: Ria tijdens een van de vele activiteiten 
Midden: De kleurrijke nieuwe huisjes bij Hoeve Heidestein 
Rechts: De wisseltrofee voor de sjoelcompetitie 

In 2018 

• Heeft Ria wekelijks diverse activiteiten georganiseerd samen met onze vrijwilligers en bezoekers 

• Zijn 95 inwoners via een individueel traject ondersteund naar meer zelfregie en persoonlijke ontwikkeling. 

• Kwamen steeds meer bezoekers in beweging dankzij het enthousiasme van HAN stagiaires Joshua en Koen 

• Zien we een toename van het aantal mensen met behoefte aan dagbesteding en vrijwilligerswerk 

• Zijn er 88 senioren geïncludeerd bij het project Blijf in je Kracht. 

• Zijn er wekelijks conversatiegroepen en pc-taal cursussen gegevens aan nieuw en oudkomers. 

• Hebben de dieren van de kinderboerderij Hoeve Heidestein nieuwe kleurrijke huisjes gekregen gemaakt door kinderen en vrijwilligers 

• Heeft de diakonie Renkum-Heelsum € 500,- ter beschikking gesteld voor noodhulp aan inwoners. 

• Heeft Henk Woudenberg het initiatief genomen voor een sjoelcompetitie waar uiteindelijk 40 bezoekers aan hebben meegedaan. 

• Hebben de vrijwilligers dankzij een gift hun EHBO diploma behaald 

• Trouwde collega Julian met Bissane. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sonja (m) & Berdini (r), onze toetjeskoniniginnen 

Activiteiten 

Dagelijks zijn we geopend voor inloop, ontmoeting en activiteiten. Onze activiteitenbegeleider zorgde – met hulp van veel vrijwilligers – voor gezelligheid, 
beweging, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling van onze bezoekers. Met wekelijks 450 drempeloverschrijdingen kunnen we stellen dat we gestaag 
blijven doorgroeien. De keerzijde van deze groei is dat we in 2018 geregeld een grens moesten stellen aan het aantal deelnemers, door gebrek aan meer 
ruimte. 
 

Vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers geen Huis… “onze gouden handjes”, ze zijn van onschatbare waarde. In 2018 hadden we 

een toename van het aantal vrijwilligers, waarvan een deel heeft door kunnen stromen naar betaald werk. 

Tegelijkertijd zien we dat voor een groot deel van de vrijwilligers de werkzaamheden zwaar vallen wanneer zij 

fysiek of mentaal overvraagd worden. 

Twee van onze vrijwilligers, Sonja en Berdini, hebben zich stormenderhand een onmisbare plek in ons midden 

toegeëigend. Twee jaar geleden begonnen zij met enige aarzeling aan hun vrijwilligerswerk voor het Huis en in 

2018 hebben zij zich ontpopt als zeer initiatiefrijke, meedenkende, hardwerkende en verantwoordelijke 

vrijwilligers die de voorraden op peil houden en onze bezoekers twee keer per week verrassen met steeds 

weer nieuwe toetjes. Voor 2019 hebben zij een reeks van nieuwe ideeën klaarliggen 

We hebben een goede samenwerking met de gemeente in de begeleiding van vrijwilligers. Omdat een deel 

van onze vrijwilligers ontwikkelingsgericht bezig zijn willen we activerend werk gaan bieden. Vrijwilligers 

dragen veel bij aan het tot stand komen van onze activiteiten, maar we moeten samen alert blijven om te 

voorkomen dat ze overbelast raken. 

  



Verder in 2018 

• Hebben medewerkers van het sociaal team van de gemeente en sociaal 

werkers ‘Renkum voor Elkaar’, elkaar ontmoet in zalencentrum Lebret 

• Zijn Rowa en Tessa begonnen als stagiaire 

• Is de jonge moedergroep steeds meer door vaders bezocht en heet 

tegenwoordig de jonge oudergroep. De onderlinge verbondenheid en 

wederkerigheid groeit en de ouders zijn elkaar tot steun. 

• Hebben we  mantelzorgers twee keer verwend met een High Tea  

• Konden eenzame ouderen genieten van een maaltijd bereid door 

kinderen 

 

De laatste dag van 2018 stond in het teken van noodopvang aan onze overburen. 

Naar aanleiding van een plofkraak moesten zij hun woningen uit. Het Huis van 

Renkum heeft hen opgevangen samen met hulp van vele inwoners die na 

berichtgeving hulp kwamen aanbieden. Ook was de burgemeester ter plaatse om 

de mensen een hart onder de riem te steken.  

 

 

  



Resultatenrekening  

 

Stichting Huis van Renkum     Partner binnen: 
KvK nummer: 62979256     Renkum voor Elkaar 
Telefoon: 0317 – 84 49 58     088 784 6369 
E-mail: welkom@huisvanrenkum.nl     info@renkumvoorelkaar.nu 
Internet: www.huisvanrenkum.nl      www.renkumvoorelkaar.nu 
IBAN: NL02 RABO 0302783377      


