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Doors Wide Open is een stichting die zich breed inzet in de Hof van Twente om een

helpende hand te zijn bij veel maatschappelijke elementen. Dit zijn voor namelijk de

mensen die rond de armoede grens leven, maar ook eenzame ouderen en jongeren

met maatschappelijke problemen waar ze tegen op lopen.

De hoofdzaak ligt bij ons in de persoonlijke begeleiding omdat wij zo snel mogelijk

rust willen brengen en regelmaat en op alle vlakken en willen werken aan een betere

en gelukkiger leven. Wij ondersteunen doorgaans tussen de 30 en 40 gezinnen in de

Hof van Twente en boeken zichtbare goede resultaten, liefde, persoonlijke aandacht,

tijd en begrip zijn onze belangrijkste eigenschappen.

Wij voorzien ook mensen van levensmiddelen indien nodig, via Albert Heijn krijgen

wij dagelijks spullen waarvan de verpakkingen beschadigd zijn, de

houdbaarheidsdatum afloopt of producten die uit het assortiment gaan. Van Bakker

Nollen krijgen wij brood wat over is. Veel producten gaan de vriezer in en een

voedingscoach probeert pakketten samen te stellen en maakt ze compleet door nog

wat producten bij te kopen. Zij geeft tips en adviezen om van de producten zo gezond

mogelijke maaltijden te bereiden.

Wij verbouwen in de zomer zelf ook verse producten zoals aardappelen en groeten.

In onze dagbesteding worden verse maaltijden gekookt voor ouderen en zieken, dit

wordt net als alles gratis verstrekt. Hiervoor gebruiken wij bv. Paprika’s of kool en sla

wat iets aangetast is bv een rot plekje, dit snijden we erafen het product kan nog

prima gebruikt worden. Normaal verdwijnt dit in de container.

Verder hebben wij een levensmiddelen inzamelpunt aan de Grotestraat 103 in Goor.

Hier kunnen particulieren producten brengen die zij niet meer gebruiken in huis. Er

staan altijd wel dingen in de keukenkast die tegen de houdbaarheid datum aanlopen

en die men niet meer gaat gebruiken. Wij roepen de mensen op deze producten bij

ons in te leveren zodat wij ze weer kunnen gebruiken.

In 2018 worden deze activiteiten verder uitgebreid, de winkel in de Grotestraat wordt

omgebouwd naar een sociale café onder de naam “de huiskamer” waar mensen

elkaar kunnen ontmoeten, een kop koffie kunnen drinken een spelletje kunnen doen

maar waar wij ook dagelijks maaltijden gaan bereiden voor ouderen en zieken.

Verder worden er producten gemaakt voor directe consumptie, bv appeltaart of

pannenkoeken van kapotte pakken meel en appelen met een plekje, zo is er veel



mogelijk. In ons Rustpunt de dag locatie in Markelo worden kook workshops

gehouden om mensen te leren om van rest producten toch iets lekkers te maken en

zo te besparen op hun huishoudelijke uitgaven.

Wij willen de inzameling van producten verder uitbreiden en in elke kern op een

goede plek een inbrengplaats maken, ook willen wij bedrijven benaderen die bv

kantine spullen over hebben deze kunnen dit in een speciale app aan ons kenbaar

maken en wij halen dit daar dan op. De opslag capaciteit willen wij verdubbelen om

de goederen goed te kunnen verwerken.

Met deze werkwijze kunnen wij meer mensen voorzien van levensmiddelen,

maaltijden en tips. Zo kunnen gezinnen die het tijdelijk moeilijk hebben door ons

ondersteund worden, ouderen en zieken verrast worden met een maaltijd om ze te

ontlasten en om in een sociaal contact te komen. Mensen worden ook uitgenodigd

indien gewenst om de maaltijden op een locatie met elkaar te nuttigen.

Wij besparen hier veel bederf mee van levensmiddelen maar ook verpakkingen van

de producten worden nu apart ingezameld en afgevoerd. Producten die uiteindelijk

niet gebruikt worden komen indien het kan bij het compost wat weer als

bodemvoedingvoor de moestuin en aardappel land gebruikt kan worden.

Doors Wide Open werkt Hof breed dus in alle kernen en zo kunnen we ook op grotere

schaal hier mee aan de slag en zo veel besparen maar ook veel verstrekken.

Gemiddeld 25 vrijwilligers werken mee bij Doors Wide Open.

De stichting leeft van donaties en sponsoren, veel mensen en bedrijven uit de Hof

staan achter ons initiatief en hebben aangegeven hun steun te willen geven in

praktische zin of op financieel gebied.

Het totale project zal in 2018 met de uitbreiding, investeringen en aanpassingen rond

de € 15.000 gaan kosten. Voor de vervolg jaren zal dit niet meer zijn dan € 8.000 per

jaar, dit zijn de kosten van de huisvestingen en transport.

Alles wordt gratis verstrekt aan de mensen maar een vrije gift is welkom, door

sponsoring zullen de kosten gedekt moeten worden.

 

Veel mensen maar ook zeker het milieu zijn hier erg mee geholpen dus in onze ogen

is het zeker duurzaam, bewustwording onder de mensen wordt ook gestimuleerd

door dit project een grotere verdienste die nog meer kan opleveren dit is natuurlijk

moeilijk in te schatten of in cijfers uit te drukken maar mensen wennen er aan om

duurzaam te gaan leven en door de workshops en begeleiding van gezinnen wordt

hun dit geleerd dit werkt door op hun levenswijze waardoor men meer over dingen

nadenkt zoals energie.

De armoede gezinnen hebben hier veel baat bij, zo kunnen meer mensen tijdelijk

geholpen worden als het even moeilijk gaat zodat men er zo snel mogelijk weer

boven op is en we zo een grote slag kunnen maken in de bestrijding van de armoede.



m.b.t. het project Voedsel circulatie willen wij graag meedingen naar de

duurzaamheidsprijs, naast dit project is de stichting op meer fronten duurzaam bezig.

Zo zamelen wij ook oude fietsen in en maken van onderdelen weer een goede fiets,

de schroot wordt omgezet in oud ijzer wat ook weer gerecycled kan worden.

De fietsen worden ook gratis verstrekt aan armoede gezinnen en vluchtelingen, het

zelfde geld voor meubelen en witgoed.

De stichting heeft geen commercieel belang, het enigste is de mens en het milieu dat

telt !!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Doors Wide Open
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