Bijgaand kort samengevat de huidige
activiteiten van Stichting Doors Wide Open.
1. Persoonlijke begeleiding gezinnen die rond de armoede grens leven binnen
binnen de Hof van Twente dit bestaat o.a. uit :












Problemen in kaart brengen
Doel stellen / plan van aanpak bepalen
Juiste hulpinstanties inschakelen
Begeleiding in schuldhulpaanvraag / traject
Begeleiding in contact schuldeisers / bewindvoerders / Curatoren
Begeleiding in omgang huishoudgeld / uitgaven / kostenbesparing
Begeleiding in het doen van aangiften, vrijstelling aanvragen en toeslagen
Contactpersoon tussen cliënt en diverse instanties
Begeleiding naar werk / inkomen
Er zijn in moeilijke tijden door liefde, begrip en aandacht te geven
Eventueel dagbesteding zoeken of aanbieden binnen Doors Wide Open.

2. Bereiken stille armoede ( gezinnen die in armoede leven of problemen
hebben maar nog geen hulp hebben gezocht )
 Werving advertenties via sociale media en krant
 Documentatie verspreiden op scholen, zorg instellingen en verenigingen
 Info / voorlichting geven op scholen en verenigingen zoals
vrouwenverenigingen.
 Inlichten bedrijfsleven over diensten en proberen signalen te vinden.
 Betrokkenheid creëren onder inwoners door omzien naar elkaar
te bevorderen, dit door de eigen winkel en donatie vervoer.

3. Praktische hulp aan gezinnen die bijgestaan worden door DWO.


















Verstrekken van levensmiddelenpakketten > vervolg begeleiding inkopen
Verstrekken kleding ( zelf, maar kan ook via kledingbank )
Verstrekken gebruikt witgoed ( wasmachines, droger, koel-vrieskast )
Verstrekken gebruikte opgeknapte fietsen
Verstrekken huisraad ( gebruikte meubelen, lampen keukengerei e.d. )
Leen auto voor b.v. bezoek aan ziekenhuis, kinderen, instanties
Eventueel meerijden naar ziekenhuis en instanties.
Gratis vervoer naar kerk op zondagmorgen ( nieuw m.i.v. 2017 )
Hulp bij verhuizen, inrichten woning
Hulp bij wassen en strijken vanuit dagbesteding en verstrekken
wasmiddelen.
Klussendienst voor reparaties aan fiets, witgoed en eventueel onderhoud
( vanuit dagbesteding )
Pedicure
Begeleiding in afvallen, eten en drinken en boodschappen doen.
( door voedingsdeskundige, eventueel via zorgverzekering )
Boodschappen dienst voor ouderen en hulpbehoevenden met
begeleiding.
Eigen dagbesteding genaamd rustpunt, hier kan geknutseld worden
In de moes of siertuin geholpen worden of in de werkplaats. Ook kan hier
samen gekookt en gegeten worden en workshops gehouden worden in
Slim en gezond eten en koken en financiële tips.
Financiële ondersteuning bij kinderfeestjes, schoolreisjes, houtkamp

Alle diensten zijn GRATIS en ook het verstekken van spullen zijn kosteloos en
worden bekostigd uit onderstaande inkomsten, naar gelang de hoogte van de
inkomsten kan er ook uitgegeven worden, bij verdere groei zullen we meer
inkomsten moeten genereren. Deze diensten worden aangeboden aan alle
inwoners van de Hof van Twente, ook aan vluchtelingen en statushouders die
nieuw komen in de gemeente.

4. Inkomsten stichting.
 Donaties particulieren en bedrijven
 Donaties door georganiseerden evenementen derden
 Donaties via Gratis vervoer in het weekend
 Eventueel subsidies
 Netto opbrengst eigen winkel.
Team Doors Wide Open
www.doorswideopen.nl info@doorswideopen.nl 06-20539460
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