MUURKRANT
D De cliëntenraad vergadert:
19 april 2018 van 13.00 - 14.30
17 mei 2018 van 12.00 – 14.30
21 juni 2018 van 13.00 – 14.30
Werving/selectie

Vacature nieuwe leden!
Rudi Winters, 24 uurs Hengelo, loopt al
enkele maanden als gast mee. Hij maakt
op actieve wijze kennis met de
werkzaamheden van de CR. Voor
positieve voordracht tot de CR is het
wenselijk jullie mening te vragen. Dus,
zijn er kanttekeningen voor een
benoeming. LAAT het ons weten?
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Nieuwsfeitjes: een greep uit de berichten








Aandacht Tubantia voor nieuw project “huis te leen”
Project KUNSTtafelen / Rob Hilgerson en Aslan Celik aan deelgenomen hebben.
HOD is deelnemer ART BRUT BIENNALE van 25 mei t/m 3 juni 2018
Producten TO in de schijnwerpers
Poster vertrouwenspersoon, zie website
19 april is er een overdracht van de CR ondersteuner

H INFORMELE Bijeenkomsten op locatie!
In april en in oktober willen we op
verschillende locaties informele
bijenkomsten organiseren.

Aanmelden
De vergaderingen zijn openbaar, maar
willen graag voor de tijd weten wie er als
gast bij komt.
Dus, graag vooraf aanmelden via mail
naar clientenraad@humod.nl

Met koffie/thee en iets erbij willen we
graag onze cliënten en medewerkers
ontmoeten.
Kennismaken, informatie uitwisselen en
drempel verlagen naar de cliëntenraad.
Meer informatie hierover volgt.
Tot ziens bij een bijeenkomst.

Het is zover! De nieuwe Humanitas Onder Dak website is live!
Check nu www.humanitasonderdak.nl
De structuur van de nieuwe website volgt de structuur van de
organisatie waardoor duidelijk is wat HOD doet en welke diensten
vanuit verschillende arrangementen worden aangeboden.
Verhalen van medewerkers, cliënten en partners komen aan bod
waardoor verder inzichtelijk wordt gemaakt wat HOD voor
mensen
kan betekenen.
Centraal binnen de site staat de hulpvraag van zowel cliënten als
organisaties; direct op de home pagina wordt men aan de hand
genomen en geleid naar de juiste informatie.
Al met al verwachten wij dat de site goed weergeeft waar HOD
voor staat, waar zij in gelooft en dat onze organisatie de plek is
'waar ménsen tellen.'

Kledingbank Enschede
Mensen die willen weten of ze tot de doelgroep van Kledingbank Enschede behoren, kunnen contact opnemen met de wijkteams via tel. 053- 4817900 of via het
Formulierenadviespunt van de gemeente Enschede, te bezoeken tijdens de inloopspreekuren. Deze zijn op maandagen, woensdagen en vrijdagen van 9.00 uur
tot 12.00 uur aan de Spelbergsweg 35 te Enschede (Stadsbank). Deze doorverwijzers beoordelen, na het bekijken van de financiële situatie, of iemand in
aanmerking komt en geven in dat geval een door hen ingevuld verwijsformulier mee. Daarna kan men telefonisch een afspraak met de kledingbank maken.
Tijdens dit persoonlijke bezoek wordt men (het gezin) geholpen bij het uitzoeken van enkele setjes kleding per persoon, een jas, schoenen, textiel en
accessoires door de vrijwilligers van de kledingbank. Met een verwijzing mag men twee keer binnen een jaar een bezoek brengen. Een keer voor de lente- en
zomercollectie en een keer voor de herfst- en wintercollectie. Meer info: www.kledingbankenschede.nl

http://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/human-interest/85787/voorzitter-kledingbank-slechts-topje-van-de-ijsberg-weet-onste-vinden-

H Het Jaardocument CR 2017 is klaar en hangt als het goed is op elke voorziening!
Deze Muurkrant, in de vorm van een knipselkrant, komt elk kwartaal uit en is ook digitaal
te verkrijgen.
Je kan je hierop abonneren door ons te mailen met de mededeling “Muurkrant”
Afmelden gaat op dezelfde wijze.

Kopij naar clientenraad@humod.nl

voor de volgende editie uiterlijk donderdag 31 mei 2018

FIJNE LENTE met de nodige kriebels…………

