Het Aanloophuis in 2015 in vogelvlucht:
Onze gasten:
Over het algemeen is de sfeer in het Aanloophuis erg gemoedelijk en gezellig.
De problemen waar onze gasten mee te kampen hebben zijn vaak complex en
uitzichtloos. Gevoelens van onmacht en ongelijkwaardigheid spelen een rol. Drugs- en
alcoholgebruik maken de zaak er ook niet beter op. Dat gaf in de eerste maanden van
2015 wat meer spanning. Het kwam een enkele keer tot een uitbarsting en daardoor
hebben we helaas een paar mensen de toegang moeten ontzeggen. In de loop van het
voorjaar keerde de rust weer.
Het aantal gasten steeg. Hadden we vorige winter gemiddeld 52 gasten over een hele
zondag. In de loop van 2015 liep het gemiddelde op tot 65/70.
Steeds meer mensen die psychiatrische problemen hebben, wisten ons te vinden.
De vrijwilligers:
Vrijwilligers komen en gaan. Dat is ook dit jaar weer gebleken. We hebben gelukkig
genoeg gastheren en gastvrouwen kunnen krijgen om het Aanloophuis open te kunnen
houden.
Een aantal betrokkenen kampte met ziekte en/of verdriet.
Wiebe Bergsma, gastheer bij ons, overleed in juni plotseling. Dit maakte grote indruk op
ons allemaal.
Er ontstond een tekort in de groep mensen die schoonmaken met als gevolg dat een paar
mensen besloten hebben om vaker te komen schoonmaken. Hulde!
Het zoeken naar mensen is iets waar we ook dit jaar actief mee bezig waren.
Bestuur
Het bestuur begon het jaar met een nieuwe penningmeester en al snel volgde het bericht
dat een van ernstige ziekte bij een paar van de actieve bestuursleden. Onze voorzitter,
Frits Rijpma besloot te stoppen in juni. Een nieuwe voorzitter, Lourens Boomsma, werd
gevonden maar maakte na een aantal maanden bekend te gaan verhuizen. Wederom
moest er actief gezocht worden naar een nieuwe voorzitter. De vicevoorzitter, Cor
Zeemans, nam eind van het jaar tijdelijk weer het stokje over.
Trainingen:
In februari hebben we alle vrijwilligers een reanimatietraining aangeboden. In het najaar
van 2015 organiseerden we een brandtraining. Beide werden goed ontvangen en bleken
zeer nuttig te zijn.
Renovatie:
Ondertussen werd het laatste fondsengeld gevonden en kon de nieuwe vloer gelegd
worden. Hiermee is de renovatie van de ruimte beneden rond.
Extern:
De open dag trok dit jaar 40 bezoekers en er volgden een paar aanmeldingen van
vrijwilligers. In de media werd er aandacht aan geschonken. In oktober stond er een
groot artikel met foto's over het Aanloophuis in de Riepe, de straatkrant van het Noorden.
In februari begon de straatpastor; Geke Boersma. We bouwden een prettige
samenwerking op en na een half jaar begon ze ook mee te draaien in het rooster van de
kerkdiensten in het Aanloophuis.
Er komt een grote reorganisatie van de maatschappelijke opvang in Friesland. Daarnaast
zal er ook flink worden bezuinigd. Dit jaar waren we bij de overleggen aanwezig tussen
gemeente en betrokken instanties. Wat voor ons de gevolgen zijn, kunnen we niet
voorspellen. We denken mee.
Titia de Boer, coördinator.

