Collecte | Teksten voor in uw kerkblad of liturgie
Hieronder staan verschillende teksten die u kunt gebruiken. De eerste twee teksten kunt u
gebruiken, wanneer er gecollecteerd wordt voor De Hoop algemeen. Het wordt dan besteed daar
waar het meest nodig is. Daarna volgen teksten wanneer er voor een specifiek project wordt
gecollecteerd. Heeft u nog vragen, neem gerust contact met ons op!
1. Korte tekst | De Hoop algemeen
Bedankt voor uw steun aan De Hoop!
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder
moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan.
Voor veel van ons werk zijn we afhankelijk van giften, zoals de inloophuizen, de Stay Clean groepen
en de christelijke onderdelen van het werk.
Dankzij uw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten voor mensen die dit hard nodig hebben.
Dank u wel! Meer weten? Kijk op vriendenvandehoop.nl
2. Lange tekst | De Hoop algemeen
Dank u wel voor uw steun aan De Hoop!
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder
moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen uitzicht op een nieuw bestaan. Als
Vrienden van De Hoop steunen we hen, door geld in te zamelen voor het werk dat niet wordt
vergoed. Dankzij uw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten voor mensen die dit hard
nodig hebben.
Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop en van een aantal stichtingen die aan De
Hoop verbonden zijn. Binnen die organisaties worden mensen geholpen die worstelen met verslaving
of met psychische problemen. Vaak zien de cliënten geen uitzicht meer. Zij lopen vast in hun
bestaan en zijn wanhopig. Zoals een cliënt eens treffend zei: “Dood wil ik niet, maar leven kan ik
niet.” De medewerkers kunnen hun gelukkig laten zien dat er een nieuw bestaan wél mogelijk is!
Mensen met ontwrichte levens worden, aan de hand van het Evangelie, op weg geholpen naar een
nieuw leven.
Niet vergoed
Niet alle hulp die we bieden wordt vergoed. Denk bijvoorbeeld aan de inloophuizen in Dordrecht en
Vlissingen, waar mensen die eenzaam, dakloos en vaak ook verslaafd zijn terecht kunnen voor een
kop koffie, maaltijd en een luisterend oor. Daarnaast bieden we geestelijke verzoring aan cliënten die
vragen hebben over de Here God en meer over Hem willen leren. Ook bieden we
werkervaringsplaatsen. Door werkervaring op te doen wordt de afstand tot de arbeidsmarkt
verkleint voor onze cliënten. Benieuwd naar alle projecten die we dankzij uw hulp mogelijk maken?
Kijk op vriendenvandehoop.nl/hoewijhelpen

Collecte voor De Hoop | Het Inloophuis
Er zijn veel mensen die dakloos zijn of wel een woning hebben, maar geen thuis. Het inloophuis
verwelkomt ze met een luisterend oor en een maaltijd.
De bezoekers kunnen gebruikmaken van verschillende faciliteiten: douchen, hun kleding laten
wassen, instanties bellen, tweedehands kleding uitkiezen, hun haren laten knippen, gebruikmaken
van computers om zaken te regelen. Ook is er dagelijks een Bijbel-overdenking en er worden Alphacursussen georganiseerd. Voor € 1500 kan een bezoeker een jaar lang bij het inloophuis terecht.
Dankzij u betrokkenheid kunnen we en veilige warme plek bieden aan mensen die dat hard nodig
hebben.
Collecte voor De Hoop | Geestelijke verzorging
In het kader van geestelijke verzorging biedt De Hoop de mogelijkheid tot pastorale gesprekken.
Veel van de cliënten horen binnen De Hoop voor het eerst over de Here God. Zij willen Hem volgen,
maar weten weinig van een christelijke levenswandel. Anderen hebben door pijn in het verleden vele
vragen over wie en wat God is. Voor hen zijn er pastorale gesprekken.
Daarnaast worden conferenties georganiseerd waarin cliënten kennismaken met het christelijk
geloof en waar thema’s worden behandeld waarmee veel cliënten worstelen.
Voor € 2500 per week biedt De Hoop een totaalpakket aan geestelijke verzorging.
Collecte voor De Hoop | Zelfhulpgroepen
Verslavingsvrij blijven lukt het best als je niet alleen vecht, maar samen met andere ex-verslaafden.
Stay Clean-groepen helpen de deelnemers om het verslavingsvrij-zijn vol te houden, maar ook om op
te staan als het fout gegaan is. Na de terugval is er schuld en schaamte. Je hebt je omgeving nodig
om daar uit te komen. Stay Clean biedt daarbij uitkomst met een netwerk van christelijke
zelfhulpgroepen voor ex-verslaafden.
Daarnaast is er Hope Alive. Hope Alive biedt informele zorg en nazorg door middel van telefonisch
contact met (oud-)cliënten van De Hoop.
Voor € 1000 per week houden we contact met honderden oud-cliënten.
Collecte voor De Hoop | Werkervaringsplaatsen
Cliënten komen bij De Hoop met een verslaving of psychische problemen. Een dagritme is daarbij
enorm belangrijk. Werkvisie De Hoop begeleidt jaarlijks zo’n 500 deelnemers met afstand tot de
arbeidsmarkt. Het gaat om cliënten van De Hoop, maar ook om anderen uit Dordrecht en omgeving
die moeite hebben om passend werk of een goede dagbesteding te vinden. Met een werkplek
ervaren zij meer zingeving of kunnen ze stappen zetten naar een baan die bij ze past. Voor € 750
bieden we een cliënt een maand lang een werkervaringsplaats.
Collecte voor De Hoop | Beschermde Woongroepen, Huizen van Hoop
Huizen van Hoop zijn kleinschalige woonlocaties waar bewoners (cliënten) met elkaar een woon- en
leefgemeenschap vormen. Het Huis van Hoop is bedoeld voor volwassenen die psychisch stabiel zijn,
maar nog niet zelfstandig kunnen wonen als gevolg van vaak langdurige psychische klachten en/of
een verslavingsverleden. Bewoners van een Huis van Hoop gaan overdag hun eigen weg. Aan het
eind van de dag treffen ze elkaar weer in het Huis van Hoop. Hierdoor ontstaat een hechte
gemeenschap die elkaar steunt.
Met de opbrengst uit collectes kunnen bijvoorbeeld niet-vergoede (groeps-)activiteiten worden
betaald die bevorderlijk zijn voor het herstel en sociale vaardigheden van de bewoners, zoals
sportieve, creatieve of recreatieve activiteiten.

