
 
 

 

Coronavirus

Openingstijden

Oproep media

Vrijwilligers

En toen kwam het coronavirus! De maatregelen die daarop werden getroffen raakte heel 
Nederland. En dus raakte ze ook de Open Hof. 

Wij werden gedwongen om onze openingstijden aan te passen. De avonden moesten we 
sluiten, omdat er een groep oudere vrijwilligers tijdelijk afhaakte. Aanvankelijk gingen we nog 
rond met de broodfiets. Doch ook dat bleek na een tijd niet meer mogelijk. Dat betekent dat 
we nu doordeweeks geopend zijn van 10.00 uur tot 13.00 uur. We hebben het toegangsbeleid 
moeten aanpassen. Niet meer dan twintig personen tegelijkertijd in de huiskamer. Een voor 
een naar binnen. Geen groepsvorming voor de Open Hof. Mensen die een huis hebben, hebben 
we helaas de toegang moeten weigeren, om ruimte te maken voor de ‘echte daklozen’. Zoals 
voor heel Nederland geldt, deze maatregelen staan voorlopig tot 28 april, daarna zullen we ze 
opnieuw bekijken. 

Onze oproep in de media voor vrijwilligers die warme maaltijden wilden maken voor onze 
bezoekers leverde een stroom aan positieve reacties op. Meer dan vijftig mensen meldde zich 
aan. Hartverwarmend! Daarmee konden we in ieder geval tot eind april een rooster maken en 
de bezoekers iedere dag voorzien van een warme maaltijd tussen de middag. Maaltijden van 
stamppot, rijst of pasta. Eenvoudig, maar we merken door bezoekers enorm gewaardeerd! Ook 
hier geldt voor; dit staat tot 28 april, daarna kijken we weer verder!

Nadat we in eerste instantie zagen dat vrijwilligers afhaakte vanwege hun leeftijd of omdat ze 
gezondheidsklachten hadden, zien we de laatste week langzaam aan weer, vooral, jongere, 
vrijwilligers terugkeren. Dat is een hoopvol teken! We hopen dan ook dat we deze situatie nog 
even kunnen volhouden, als dat nodig mocht zijn. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die zich 
spontaan aanmelden om tijdelijk vrijwilligerswerk te willen doen. Ook daar zijn wij heel blij mee!

Dé Spilsluizen
Opvangcentrum voor dak- en thuislozen

Nieuws #3

Copyright  c   Open Hof 2020

Open Hof, Oecumenisch diakonaal-pastoraal centrum 
Spilsluizen 5  |  9712 NR Groningen  |  telefoon (050) 312 21 22  |  e-mail info@openhof.org  

www.openhof.org

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden


