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Hallo mooi mens!
December is het uitgelezen moment om eens terug te blikken op het afgelopen jaar en
vooruit te kijken naar 2018. Wat hebben er veel mooie activiteiten plaatsgevonden in ‘t
Stoofje. Sommige gebeuren al jaren en nieuwe werden ook ontwikkeld. In 2017:
* Werd er voor het derde jaar gepelgrimeerd met kinderen van groep 8 van OMBS ZieZo.
* Groeide het Praathuis tot een succes.
* Was er een verbindend uitje naar het openluchtmuseum Arnhem met bezoekers en
vrijwilligers.
* Werd er intensief samengewerkt met werkplein om mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt te laten participeren.
* Gingen iedere donderdagmiddag bezoekers creatief aan de slag. Met prachtig resultaat.
* Is op het gebied van meditatie de klankmeditatie een waardevolle aanvulling gebleken.
* Sluit “Zing Nederlands met me” aan bij de doelgroep en is een groot succes.

Ook werden er in 2017 weer stappen gezet op weg naar het moderniseren en praktischer
maken voor het werken in ontmoetingshuis ’t Stoofje.
* Er werd CV aangelegd in de tweedehandswinkel.
* Het platte dak van de winkel werd vervangen en geïsoleerd.
* Er werd een deur gecreëerd in de Markstraat voor het aanleveren van goederen.
Bijzonder is dat 2018 het jaar wordt dat het dak eraf gaat in ’t Stoofje. Letterlijk dan.
Aannemingsbedrijf van Achtmaal gaat het dak van huisnummer 17 vervangen.

Wat door vrijwilligers gedaan kan worden doen vrijwilligers van ’t Stoofje zelf natuurlijk. Mede
daardoor hebben we de kosten zo laag mogelijk kunnen gehouden en dat is goed nieuws.
In het afgelopen jaar is weer gebleken hoe belangrijk het is dat er een plek is in Halderberge
waar mensen even binnen kunnen lopen, mee kunnen werken of deel kunnen nemen aan
een activiteit. Er wordt veel gebruik van gemaakt en dat stemt ons dankbaar.
Wat ’t Stoofje betekent voor mensen is niet makkelijk in woorden uit te drukken. Het is een
gevoel van erbij horen. Uiteindelijk is dat wat een mens wil. Ieder mens verdient een plek
waar hij of zij zichzelf kan zijn, erbij kan horen en naar vermogen mee kan doen.
Bij ’t Stoofje worden geen doelen gesteld, is efficiëntie niet leidend en realiseren we ons dat
het leven niet altijd maakbaar is. We sluiten aan bij de mens die binnenstapt. Luisteren naar
het verhaal en richten ons op de mogelijkheden.
We willen een ieder bedanken die in 2017, op wat voor manier dan ook, heeft bijgedragen
aan het mooie werk van ’t Stoofje. Mensen verbinden dat is de wens van bezoekers en
vrijwilligers voor 2018. Een schakel vormen van mensen die erbij willen horen, iets willen
betekenen voor anderen en zo een verschil kunnen maken. Namens bestuur, vrijwilligers, en
bezoekers wensen wij u:

Vrede en alle goeds

