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Ervaring - helpen en geholpen worden. 

Ik was 9 jaar toen ik voor het eerst met mijn vader meeging naar de wijkmaaltijd, mijn 

ouders hadden veel schulden. Het was even wennen, maar het voelde ook meteen heel 

vertrouwd. Nu ik bij mijn vader woon, kom ik hier erg vaak: ik bezoek de tienerclub en 

werk in het telefonieteam. Zonder House of Hope zou ik een stuk minder vrolijk zijn, 

want ik ben een gezelschapsdier. Vooral de Week van Hoop gaf mij veel positieve 

energie en kracht om door te gaan. Ik was als een grote zus voor de kinderen daar. 

Volgend jaar loop ik hier graag stage, zodat ik nog beter leer hoe ik mensen kan helpen.  

– Liza (15) 

 

Resultaten - Meer leven in de wijk 

Vindbaar op  3 locaties, betrokken op 12 wijken 

Gevonden door  3.000 unieke wijkbewoners 

 

Verbinden via  53.630 contactmomenten 

 42 inloop- en groepsactiviteiten 

 

Versterking en hulp binnen 887 hulpverleningstrajecten 

Hulpverlening bij 2.633 hulpvragen 

 60% nieuwe trajecten = 1e zorgloket 
 

Groei en meedoen vieren  356 vrijwilligers en stagiaires met  

 73.000 uur vrijwillige inzet 

 8.200 maaltijden in groepen 
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#PRESENTIE #ROTTERDAMZUID #LEVENSHUIZEN 

“House of Hope doet zijn naam eer aan. Geeft mensen hoop, aandacht en de 
kans er weer bij te horen. De inzet en ook de bescheidenheid van de medewer-

kers is voor mij een voorbeeld” – Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman. 

 

Typisch 2019 

• Een nieuwe website werd ontwikkeld en ging in januari 2020 live. 

• Start programma ‘Gezin Centraal’; intensieve aanpak voor kinderen in armoede. 

• Ons concept ‘het Levenshuis’ werd verder ontwikkeld. 

• Een nieuwe klusbus en start uitbreiding locatie Katendrecht. 

• Meer weten? Zie www.houseofhope.nl. 

 
 

“Alles wat ik hier doe, vind ik leuk. Als ik iemand tegenkom zeg 

ik: Wil jij dezelfde verandering als ik? Kom bij House of Hope, ik 

stuur je meteen” – Burney, vrijwilliger.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef Hoop!  

Omdat House of Hope een onafhankelijke organisatie is, kunnen wij ons beter focussen op 

de leefwereld van de mensen. Echter vallen wij door deze focus deels buiten bestaande 

financieringsstructuren, en is er een sterke behoefte aan extern geld om de financiering te 

verduurzamen. We zijn erg dankbaar voor de inkomsten van afgelopen jaren. Zo konden wij 

voorzien in de vaste uitgaven, zoals personeel (52%), vrijwilligers en opleiding (11%), 

organisatie (11%), huisvesting (6%), individuele hulp (14%) en activiteiten (6%). Benieuwd naar 

meer details? Vind dan hier ons volledige jaarverslag. Voor de komende jaren zijn we vooral 

op zoek naar nieuwe partners, omdat ondersteuning van reguliere fondsen op termijn 

terugloopt. Meer weten? Mail naar cor.hubach@houseofhope.nl.  
 

Bedankt voor uw aandacht en steun! – Cor Hubach, directeur House of Hope. 

http://www.houseofhope.nl/
https://www.houseofhope.nl/2019/10/04/jaarverslag-2019/
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