Vernieuwende initiatieven
in Weeshuis Woerden
• Leren en werken in Koffiebranderij OVErHOOP
• Opvang vraagt om renovatie
• Kleding voor leuk prijsje in Kerk in de Buurtwinkel
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Introductie en kernfeiten

Terug in de tijd

Het oude Weeshuis, in het centrum van Woerden, biedt onderdak aan
een aantal prachtige sociaal-maatschappelijke initiatieven. Zo is er een
inloophuis en een opvang voor mensen die tijdelijk even geen thuis
hebben. Ook herbergt het pand een Theater van de vriendschap, een
gebedswinkel en sinds kort zelfs een koffiebranderij als leer-werkbedrijf. Het
Weeshuis is een bijzondere plek voor mensen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken, maar ook voor wie even wil genieten van een kopje koffie, een
praatje of een momentje rust te midden van het stadsgewoel.

In het stadshart van Woerden staat sinds 1604
het Weeshuis Woerden. Het pand kent een
turbulente geschiedenis. Twee eeuwen lang was
het een weeshuis, totdat Franse soldaten er in 1811
hun onderkomen van maakte. Zij vernielden de
volledige inboedel. Na hun vertrek en jarenlange
leegstand wilde dominee Van Waenen het pand
opnieuw als weeshuis in gebruik nemen, maar dit
lukte hem niet. In plaats daarvan werd het een
Oudeliedenhuis, maar in 1974 voldeed het
gebouw niet langer aan de strenge eisen van de
tijd. De laatste ‘oudelieden’ vertrokken.
Sinds 1981 ontplooit Stichting Hervormd Jeugd en Opvanghuis de
Meerpaal in het pand meerdere initiatieven voor medemensen met sociaalmaatschappelijke problemen. Zo biedt het pand een inloophuis, een
tweedehandskledingwinkel, een opvang voor jongeren en sinds kort een
koffiebranderij.

Alle initiatieven in het Weeshuis worden gedragen door de tomeloze
inzet van tientallen vrijwilligers. Om al deze activiteiten te kunnen blijven
doen, is naast deze inzet ook geld nodig. Wij zijn trots dat we via deze krant
uw aandacht voor een aantal initiatieven mogen vragen. Bij ieder initiatief
leest u hoe u – wanneer u dat wilt – zelf een steentje kunt bijdrage met een
gift. Iedere bijdrage, groot of klein, is van harte welkom. Op de achterpagina
leest u hoe u kunt steunen!
Mogen wij op u rekenen?

Boek over rijke geschiedenis
Het boek ‘Als de muren konden spreken’ bevat
prachtige verhalen uit de rijke geschiedenis van het
Weeshuis. Een geschiedenis van vierhonderd jaar
meegroeien met de maatschappelijke problemen
in de stad. De opbrengst van het boekje (auteursfee) komt volledig ten goede aan de activiteiten in
het Weeshuis. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel de Hoeksteen tegenover het Weeshuis.

Namens het bestuur, John en Corrie Tamerus
PS: Kom gerust eens langs voor een pak vers gebrande koffie of een overheerlijk
kopje koffie!
Kernfeiten
•
•
•
•
•

al 38 jaar in Woerden
bijna 15.000 bezoekers / gasten per jaar
90 vrijwilligers
6 prachtige sociaal maatschappelijke activiteiten
14 kerken uit Woerden en omgeving betrokken

Aantal pagina’s: 132
ISBN: 9789048442911
Verkoopprijs: € 15,95

Iedereen welkom in Inloophuis ’t Centrum
Inloophuis ’t Centrum is een plek waar iedereen
welkom is voor een praatje, een kop koffie, een
lunch of warme maaltijd, een spelletje of gratis
internet. ‘t Centrum biedt gasten persoonlijke
aandacht in een huiselijke sfeer. Bezoekers
kunnen bovendien met hulpvragen aankloppen bij de aanwezige vrijwilligers of
coördinatoren.

‘T CENTRUM
INLOOPHUIS

Evenementen en uitjes
Het inloophuis is er voor jong en oud, Nederlander en buitenlander,
rijk en arm. Met elkaar maken gasten het gezellig.
Omdat veel bezoekers niet weten wat het is om gezellig uit te gaan,
organiseert ’t Centrum meerdere keren per jaar een evenement of uitje,
bijvoorbeeld naar de film of bowlingbaan.
Dagje mee-eten
’t Centrum vraagt voor de lunch, warme maaltijd of een uitje een kleine
bijdrage. Toch kan niet iedereen dat betalen. ‘t Centrum laat echter
niemand met honger de deur uitgaan en wil niemand uitsluiten van
een uitstapje. Uw bijdrage aan dit initiatief is dan ook van harte welkom om de kosten van een maaltijd of evenement te dekken. Geeft
u iemand de kans een dagje mee te eten of er eventjes uit te zijn?
Zo helpt u mee!
€ 4,00
€ 20,00
€ 150,00
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Leren en werken in Koffiebranderij OVErHOOP

www.overhoopkoffie.nl

Een kersvers initiatief in het Weeshuis is
Koffiebranderij OVErHOOP. Deze koffiebranderij
biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
de kans een vak te leren en weer mee te doen in de
samenleving. OVErHOOP is een regulier bedrijf
waar leren en werken worden gecombineerd met
maatschappelijke hulp.
Koffie als brug tussen zijlijn en meedoen
OVErHOOP wil vooral perspectief bieden aan mensen die met meerdere
problemen kampen, bijvoorbeeld geen werk, geen (stabiele) huisvesting,
verslaving, psychische problemen of schulden. OVErHOOP biedt deelnemers maatwerk op basis van hun talenten. Zo worden mensen opgeleid in
bijvoorbeeld het branden van koffie, de in- en verkoop van koffie of leren ze
het vak van barista, koffieschenker. Leren en werken bij OVErHOOP biedt
deelnemers weer perspectief op een zelfstandig bestaan: een eigen
inkomen, een gestructureerd leven, sociale contacten en een waardevolle
bijdrage aan de samenleving. Het is voor deelnemers een brug tussen ‘aan
de zijlijn staan’ en duurzaam participeren in de samenleving.
Fiets en pinautomaat
De koffiebranderij is zo goed als ingericht, maar OVErHOOP wil graag nog
een aantal investeringen doen. Zo is voor de levering van koffie in Woerden
en omstreken een elektrische vrachtfiets nodig. En omdat steeds meer mensen
willen pinnen is er behoefte aan een gedegen pinapparaat. Tot slot geeft de
koffiebranderij graag een kopje koffie weg aan klanten die het niet zo breed
hebben. Helpt u mee om deze investeringen of het weggeven van een kopje
koffie mogelijk te maken?

Zo helpt u mee!
€ 10,-		
		
€ 875,€ 2.000,-

kopje koffie voor vijftien klanten
die het niet breed hebben
aanschaf pinautomaat voor veilig betalen
aanschaf elektrische Coffee-bike

Een tijdelijk thuis in opvang
De Meerpaal
Stichting De Meerpaal biedt i.s.m. het Leger des
Heils begeleiding, ondersteuning en onderdak aan
mensen die even geen dak boven hun hoofd hebben.
De Meerpaal wil hen helpen hun weg terug te vinden
naar een veilige plek in onze maatschappij.
Even rust
Naast een aantal bedden en kamers in het Weeshuis
biedt De Meerpaal ook tijdelijke opvang voor jong
(15+) en oud in De Pitstop aan de Leidschestraatweg.
De Pitstop is een plek voor mensen die even rust, extra zorg of
aandacht nodig hebben. Daarnaast heeft De Meerpaal een kamertrainingscentrum in de Woerdense binnenstad. Dit trainingscentrum is een
leefgemeenschap waar jongeren een eigen kamer hebben, maar eenvoudig
anderen kunnen ontmoeten in gemeenschappelijke ruimtes als de
woonkeuken of de buitenruimte.

Kom langs!
Natuurlijk bent u ook van harte welkom om zelf langs te komen bij
OVErHOOP. Het is een fantastische ervaring om te zien hoe uw groene
koffiebonen gebrand, gemalen en verpakt worden, terwijl u ontspannen
geniet van een vers gezet kopje OVErHOOP-koffie!

Theater van de vriendschap
biedt talent een podium
In het Theater van de vriendschap krijgt iedereen die talent heeft de kans
dit te laten zien. Iedereen is vrij om in het minitheater muziek-, cabaret- of
andere voorstellingen te organiseren. De ruimte is hiervoor in overleg gratis
te reserveren.
Wateroverlast
Het Theater van de vriendschap is gevestigd in de kelder van het
Weeshuis. Die kelder wordt ’s nachts ook met enige regelmaat gebruikt voor
noodopvang. Maar als het hard regent, loopt de kelder onder water.
Om deze wateroverlast te stoppen zijn reparaties nodig. Helpt u mee het
Theater droog te houden?
Ook wil het theater graag twee microfoons met statief en geluidsversterking
aanschaffen. Geef talent een kans met uw gift!

Renovatie en noodfonds
De kleine keuken en badkamer van de opvang in het Weeshuis
moeten hoog nodig gerenoveerd worden. Daarnaast is de vijftig jaar oude
badkamer in De Pitstop hard aan renovatie toe. De installaties zijn verouderd en
energie-onzuinig. Helpt u mee om dit te realiseren?
U kunt ook bijdragen aan het noodfonds van De Meerpaal om jongeren
en ouderen in de opvang te helpen bij bijvoorbeeld de aanschaf van een
tweedehands fiets of identiteitskaart.
Zo helpt u mee!

Zo helpt u mee!

€ 25,-		
€ 9.000,€ 11.250,-

€ 150,€ 950,€ 8.250,-

bijdrage aan het noodfonds
renovatie keuken en badkamer opvang het Weeshuis
renovatie badkamer opvang De Pitstop
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opbergkist theaterkleding en instrumenten
aanschaf microfoons, statief en geluidsversterking
reparaties tegen wateroverlast
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Prettig shoppen in Kerk in de Buurtwinkel

KIDB
KERK IN DE BUURTWINKEL

De Kerk in de Buurtwinkel voert je even terug naar
grootmoeders tijd. Sfeer, gezelligheid en warmte zijn
het visitekaartje. De winkel is open voor iedereen.
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in ‘vintage’ en
voor mensen met een krappe beurs bijvoorbeeld.
Iedereen kan er terecht voor goede, kwalitatieve
kleding, een kop koffie en een praatje. Niet alleen
de kwaliteit, maar ook de opvallend lage prijs van
de kleding zijn er altijd weer verrassend.

Vintage
Vintage staat voor oude kleding, schoeisel en accessoires waarvoor een
hernieuwde belangstelling bestaat. Meestal gaat het om designerkleding of
met de hand gemaakte kledingstukken die typisch zijn voor een bepaalde
tijdgeest en een zekere stilistische waarde hebben. Vintage wordt niet in
elke winkel verkocht, maar wel bij de Kerk in de Buurtwinkel. De Buurtwinkel
is echter vooral een winkel waar klanten tegen een opvallend kleine prijs
leuke moderne kleding kunnen kopen. Ook verstrekt de winkel met enige
regelmaat gratis kleding en schoenen aan hulpverlenende instanties.
Goede kleding of schoenen die u niet meer gebruikt kunt u hier dan ook altijd
inleveren.
Opknapbeurt
De winkel moet nodig opnieuw worden ingericht en opgeknapt. Naast
schilderwerk zijn ook aanpassingen nodig als meer opbergruimte en
modernere kledingrekken. Omdat steeds meer mensen willen pinnen is
ook een degelijk en veilig pinapparaat zeer welkom. Helpt u mee deze
inrichtingswensen te realiseren?

Zo helpt u mee!
€ 875,-.
€ 1.500,€ 3.500,-

pinautomaat voor de winkel
kledingrekken
opknappen inrichting winkel

Zo kunt u ons werk
ondersteunen!
De opvang, begeleiding en activiteiten in het Weeshuis zijn niet mogelijk zonder de
hartverwarmende inzet van onze vrijwilligers, maar ook financiële steun is onmisbaar
om de kosten betaalbaar te houden. Wij waarderen het dan ook zeer wanneer u
’t Weeshuis Woerden op een van de volgende manieren wilt ondersteunen:
Met een eenmalige gift
Maak uw gift over op rekening NL44 INGB 0000 184 789 t.n.v. Diaconale Stichting JOAC
in Woerden, onder vermelding van ‘krant 2018’. Wij besteden uw gift dan aan een
van de projecten uit deze krant.
Met een gift per maand of kwartaal
Wilt u ons werk structureel ondersteunen? Stel dan via internetbankieren een
overmaking per maand of per kwartaal in. Wij besteden uw gift dan aan onze
activiteiten, waaronder de projecten in deze krant. Structurele giften zorgen voor
continuïteit en helpen ons de kosten laag te houden. Maak uw maand- of kwartaalbijdrage over op rekening NL44 INBG 0000 184 789 t.n.v. Diaconale Stichting JOAC,
Woerden.

Colofon
Deze krant is een uitgave van Diakonale Stichting
Jongeren Ontmoetings- en Adviescentrum (JOAC)
Adres: Hogewoerd 3A, 3441 BE, Woerden
E-mail: info@weeshuiswoerden.nl
Website: www.weeshuiswoerden.nl
IBAN: NL44 INBG 0000 184 789
KvK nummer: 41184393
Redactie en eindredactie
Redactie: John Tamerus en Marc Angenent
Eindredactie: 2Select
Uitgave krant: maart 2018
Opmaak
Prodefu – Dienstverlener met hart voor anderen

A3-krant Woerden - halve en kwart pagina.indd 4

Met een (grote) gift voor een specifiek project
Wilt u een gift doen voor een specifiek project uit deze krant? Neem
dan contact op met Corrie Tamerus, beheerder van Weeshuis
Woerden. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0348) 419
657 of per email via corrie@weeshuiswoerden.nl. Zij is graag
bereid om de mogelijkheden met u te bespreken. Doneren aan
een specifiek project is mogelijk bij giften vanaf € 2.500,-.
Met een periodieke schenking
U kunt ons werk ook steunen met een periodieke schenking (of periodieke gift). Dit
is een structurele gift die u schriftelijk vastlegt in een schenkingsovereenkomst. Een
periodieke schenking is, in tegenstelling tot eenmalige giften en ongeacht de
hoogte, volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat u ons
minimaal vijf jaar met hetzelfde bedrag steunt en dat u dit vastlegt in een overeenkomst (u hoeft hiervoor niet naar de notaris). Een voorbeeldovereenkomst ‘Periodieke
Schenking’ download u eenvoudig op www.weeshuiswoerden.nl/schenking. Wilt u
meer weten of de overeenkomst per post thuis ontvangen, neem dan contact met ons
op via telefoonnummer (0348) 419 657 of per email via corrie@weeshuiswoerden.nl.
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