
 
 

 

Corona

Gedachtenisboek

Eind februari is de Open Hof opgeschrikt door een corona uitbraak. Zes medewerkers en, voor 
zover bekend, drie bezoekers waren besmet. We zijn daardoor gedwongen twee weken gesloten 
geweest. Door deze sluiting was het wel mogelijk om de Open Hof twee keer te gebruiken als 
testlocatie voor de daklozen in de stad. Op 8 maart zijn we weer opengegaan. 

Voor veel mensen is de gedachteniswand in de kapel van de 
Open Hof bekend. Maar de laatste jaren moesten we ook 
constateren dat we daarin tegen een grens aan liepen. Veel 
meer tegels dan er nu zijn geplaatst konden we niet meer kwijt. 
We zijn nu overgestapt op een gedachtenisboek. In dit boek 
worden de overledenen bijgeschreven. Het boek krijgt een 
prominente plaats in de kapel. 

Dé Spilsluizen
Opvangcentrum voor dak- en thuislozen

Nieuws #1

Maaltijden

Samenwerking

Iedere vrijdag wordt er door een vrijwilliger voor de bezoekers van de Open Hof een warme 
maaltijd gemaakt. Volgens rooster mogen de koks zelf invulling geven aan deze maaltijden. Wij 
zijn nog op zoek naar vrijwillige koks die hieraan mee willen doen. Alle onkosten worden door de 
Open Hof vergoed. Heb je belangstelling of wil je meer informatie, meld je dan even bij 
Gerhard ter Beek via g.ter.beek@openhof.org

Veel van wat de Open Hof voor mensen kan betekenen kan zij alleen maar doen in 
samenwerking met andere organisaties in de stad. Dat gebeurt op beleidsniveau, in de 
belangenbehartiging voor de doelgroep, afstemming van beleid op elkaar met het Kopland, 
Werkpro, en het Leger des Heils. Maar ook in de concrete hulpverlening aan wekelijks is er 
spreekuur in de huiskamer van de Open Hof van organisaties als Terwille (www.terwille.nl)  
Limor (www.limor.nl) en Barka (www.barkanl.org). Maar daarnaast werkt de Open Hof samen 
met een groot aantal andere organisaties. Dan moet u denken aan o.a. de nachtopvang, 
de WIJteams, OGGZ, VNN en BING. In deze zogenaamde ketenzorg is altijd het doel om de 
individuele bezoeker verder te kunnen helpen naar een nieuwe toekomst. Want stilstand is 
achtergang. 

Nieuw bestuurslid
Per 1 januari is mevr. Mieke Kortbeek benoemd tot algemeen bestuurslid van de Open Hof als 
opvolgster van mevr. Annemiek Boonstra. 
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Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden


