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De coronamaatregelen hebben nog steeds grote invloed op de Open Hof. Zo kunnen we nog
steeds maar twintig bezoekers tegelijkertijd in de huiskamer ontvangen en zijn mondkapjes
verplicht. Gelukkig zijn de afgelopen periode wel weer een aantal ‘oude’ vrijwilligers
teruggekomen. Daar zijn we heel blij mee.

Kerstactiviteiten
De kerstactiviteiten zullen ook dit jaar weer in het teken staan de coronamaatregelen. We hopen
dat we dit jaar aan de bezoekers weer een kerstdiner kunnen aanbieden. De jaarlijkse bingo
hebben we helaas moeten afzeggen.

Beleidsplan
Het bestuur heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Daarin zijn de
plannen voor de komende drie jaar beschreven. Heeft u belangstelling? Dan kunt u het nieuwe
beleidsplan opvragen via info@openhof.org

Kleding
Het uitdelen van kleding is een belangrijke activiteit. En gelukkig krijgen we altijd heel veel
kleding aangeboden. We zitten het hele jaar door verlegen om sokken. Goede en schone sokken
kunt u altijd bij ons kwijt. Andere kleding uiteraard ook als deze schoon en heel is. Gezien onze
bezoekersgroep hebben wij hoofdzakelijk behoefte aan mannenkleding.

Homeless Award 2021
Ook dit jaar is er door Stichting van de Straat weer een Homeless Award verkiezing
georganiseerd. De winnaar is bekend, maar de uitreiking van de Homeless Award 2021 hebben
we moeten verschuiven naar het voorjaar. Dat betekent dat we de winnaar nog even geheim
houden.

Vrijwillige tuinman/vrouw gezocht
De Open Hof heeft een hele mooie binnenstadstuin. Die moet onderhouden worden. Heeft
u groene vingers/handen en tijd over om deze tuin voor ons op orde te brengen en te
onderhouden? Meldt u zich dan bij onze vrijwilligerscoördinator: l.van.den.brink@openhof.org

Copyright © Open Hof 2021
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

