
Voor veel inwoners van Zeist zijn de wijkinloophuizen een vertrouwde plek. De plek 

om elkaar te ontmoeten, een kopje koffie te drinken, een gezamenlijke maaltijd te 

nuttigen, de taal te leren of om hulp te vragen. Een warme plek in het hart van de 

wijk.   

Vanuit  een oecumenisch en christelijke visie exploiteert Stichting Kerk en Samenle-

ving al vele jaren vier wijkinloophuizen in Zeist. Iedereen is welkom, ongeacht ge-

loofsovertuiging. Ieder wijkinloophuis heeft één professionele coördinator (meestal 

een maatschappelijk werk(st)er) en daarnaast een grote groep vrijwilligers die de 

bezoekers begeleiden. In totaal zijn er zo’n 150 vrijwilligers actief. Ongetwijfeld 

doen ook sommige van uw eigen medewerkers, hun familie of vrienden vrijwilligers-

werk bij een van de wijkinloophuizen. 

Ontmoeting staat centraal in de wijkinloophuizen. De bezoekers zijn kwetsbare 

mensen en hier vinden zij, onder het genot van een kop koffie, een luisterend oor 

en indien gewenst hulp of advies. Zij kunnen ook met elkaar diverse activiteiten on-

dernemen, zoals:  

Samen eten, lunch- of avondmaaltijden 

Samen leren, taal-, computer-, muziekles 

Samen maken, naai-, of creagroep 

Samen bezig zijn, wandeling of bingo-spelen 

Al deze activiteiten zorgen ervoor dat de eenzamen in 

onze samenleving niet aan hun lot worden overgelaten en het sociaal weefsel bin-

nen de wijk versterkt wordt. In 2019 waren er dankzij de wijkinloophuizen gemid-

deld 1460 contactmomenten per maand met de doelgroep.  

Ondanks het vele werk dat door vrijwilligers wordt gedaan heeft de Stichting ook 

veel uitgaven. De begroting bedraagt in 2020 ruim € 220.000,-. Deze begroting om-

vat personeelskosten, huisvestingkosten van de wijkinloophuizen en de kosten van 

de activiteiten. De kosten van de activiteiten worden overigens vrijwel geheel ge-



dekt door de bijdragen van de deelnemers zelf. Vaste contribuanten zijn de kerken 

in Zeist, de gemeente en de woningbouwcorporaties. Daarnaast zijn er inkomsten 

uit giften, donaties en collectes. 

Door corona is de inkomstenbasis kwetsbaar geworden. Mensen die het werk van 

de wijkinloophuizen een warm hart toedragen, hebben daarom het initiatief geno-

men om de ‘Stichting Vrienden van de wijkinloophuizen Zeist’ op te richten. Deze 

stichting heeft tot doel het verwerven van fondsen ter financiële ondersteuning van 

de wijkinloophuizen in Zeist bij haar exploitatie en eenmalige activiteiten. Denk 

daarbij aan projecten zoals ‘Iedereen telt mee’, waarbij eenzamen thuis worden 

opgezocht.  

U kunt daarbij helpen door eenmalig of perio-

diek aan de stichting te schenken. Bij een perio-

dieke gift gedurende 5 of meer jaar is de schen-

king volledig van de belasting aftrekbaar. 

Ook kunt u de stichting als begunstigde op la-

ten nemen in uw testament. Als u een goed 

doel zoekt in uw eigen omgeving dan is de 

Stichting Vrienden van de wijkinloophuizen 

Zeist als ANBI stichting daarvoor zeer geschikt.  

Meer informatie over de wij-

kinloophuizen en over de Stich-

ting Vrienden kunt u vinden op 

de website  

www.wijkinloophuizen-zeist.nl 

Ook kunt u voor vragen mailen naar  

vrienden@wijkinloophuizen-zeist.nl 

of bellen met de hiernaast vermelde bestuurs-

leden. 

Graag komen wij met u in gesprek over een 

mogelijke bijdrage. 
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