NIEUWSBRIEF. 5

Beste lezers van de nieuwsbrief van de Stichting HiP WM.
Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over actuele zaken bij HiP WM.
HiP landelijk.
Zoals reeds is aangegeven in de vorige nieuwsbrief is landelijk de Vereniging Hulp in Praktijk
Nederland opgericht; er wordt zeer nauw samengewerkt met de Vereniging Schuldhulpmaatje
Nederland.
Voor onze stichting heeft dat geen consequenties alleen dat wij ingaande 11 april j.l. lid zijn
geworden van de nieuwe vereniging.
Inmiddels hebben 13 locale organisaties de ledenovereenkomst getekend; op de volgende
Algemene Ledenvergadering zullen er daar weer minimaal 4 bijkomen.
HiP landelijk staat er financieel goed voor, doelen worden bereikt en er wordt gewerkt binnen
de begroting. Ook landelijke ondersteuningsfondsen zijn tevreden en hebben hun vertrouwen
uitgesproken; daarom is de verwachting dat er ook in 2020 ondersteuning zal zijn.
Er vinden momenteel trainingen plaats voor contactpersonen en helpdeskmedewerkers. Ook
zullen er trainingen komen voor hulpverleners; in ons geval zal dat mogelijk in de loop van
2020 plaats vinden; we komen daar nog op terug
HiP Lokaal.

De bereikbaarheid van de helpdesk via het parochiekantoor van Geleen werpt absoluut
zijn vruchten af; het aantal hulpvragen was eind september opgelopen tot boven de 100; een
geweldige vooruitgang met nogmaals onze hartelijke dank aan de dames van het
parochiekantoor.

Die toename van de hulpvragen vraagt uiteraard om meer vrijwilligers; daarom deze
dringende oproep aan iedereen “kijk om je heen en probeer mensen te vragen of ze HiP willen
ondersteunen”. Veel hulpbehoevende mensen in onze samenleving hebben onze hulp heel erg
nodig.

Onlangs hebben we een gesprek gevoerd met de Zeereerwaarde Heer deken en
priesters uit het dekenaat Sittard-Geleen; het is de bedoeling om m.n. de Sittardse parochies
wat actiever bij HiP betrokken te krijgen. In het overleg met de contactpersonen zal hier
verder aandacht aan worden besteedt.


Ook is afgesproken dat er op korte termijn weer een gesprek zal plaats vinden met
vertegenwoordigers van de Beekse parochies en de Vincentiusvereniging.

In Stein wordt momenteel gewerkt aan fusiebesprekingen tussen de verschillende
parochies om te komen tot een samenwerkingsverband; daarna gaan we in gesprek meet het
nieuwe parochiebestuur.

Op 4 en 5 oktober heeft weer de actie bij Jan Linders in Stein plaats gevonden; en ook
deze keer heeft dat, naast de goede PR die voor HiP is gedaan, weer een mooi financieel
resultaat opgeleverd van ruim 800 euro. Met heel veel dank voor de mensen die zich hiervoor
weer met volle overtuiging hebben ingezet.

Op 15 en 16 november zal deze actie ook weer worden gedaan bij Jan Linders in
Geleen; als iemand nog mee kan helpen of mensen weet die zouden kunnen helpen laat het
dan even weten.
Tot slot wil ik iedereen die HiP WM ondersteunt van harte dank zeggen.
Namens het bestuur van de Stichting HiP WM
Ben Ketelslegers

