Handreiking
House of Joy – het concept van Gave

Algemeen
House of Joy is een initiatief van stichting Gave om het werk onder vluchtelingen in de buurt van een
asielzoekerscentrum (azc) vorm te geven. In een House of Joy kunnen kerken gezamenlijk een breed
scala aan activiteiten aanbieden aan de azc-bewoners.

Wat is een House of Joy?







Een locatie voor activiteiten en ontmoeting met vluchtelingen op loopafstand van een azc.
In een House of Joy worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals:
 activiteiten voor doelgroepen: kinderen, tieners, jongeren, vrouwen, mannen of per
taal/cultuur
 inloopactiviteiten (gezelligheid, spelletjes, ontmoeting)
 uitdelen van kleding
 fietslessen
 helpen met het leren van Nederlands
 Bijbelstudie / gespreksgroepen
De locatie is herkenbaar aan het logo en een bepaald aanbod van activiteiten.
Gave helpt mee om een geschikte locatie te vinden en te realiseren. De activiteiten worden
vervolgens ondernomen vanuit (een samenwerking van) plaatselijke kerken.
Gave heeft (of werft) medewerkers ter plaatse voor het coördineren van vrijwilligers en het
opzetten van werkvormen.

Waarom een House of Joy?
Het leven in een azc is niet gemakkelijk. Het is vooral wachten (vaak in onzekerheid); de Nederlandse
samenleving is nog ‘ver weg’. De voorzieningen in een azc zijn minimaal, ook voor ontspanning en
onderlinge ontmoeting. Vluchtelingen moeten vaak verhuizen en wonen tamelijk kort in eenzelfde
azc. Een plek buiten het azc, waar zij zich thuis kunnen voelen, op loop- of fietsafstand van het azc,
betekent veel voor hen in een onrustige tijd. Deze plek is ook een beetje van henzelf.
Om vanuit de kerken voor steeds nieuwe azc-bewoners goede activiteiten aan te bieden is een
herkenbare plek, dichtbij het azc, een geweldige stimulans.
Met een House of Joy is het gemakkelijker voor kerken om vrijwilligers te werven, omdat deze actief
kunnen zijn op een vaste plek. Tot slot kunnen christenen van bepaalde taalgroepen (bijv. Arabisch of
Farsi) gebruikmaken van deze ruimte, waar ze bijv. Bijbelstudies kunnen verzorgen voor de azcbewoners.
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Randvoorwaarden









Een locatie dicht bij het azc – loopafstand is gewenst.
Een toegankelijke locatie waar vluchtelingen van allerlei
geloofsachtergronden gemakkelijk binnenlopen.
Oppervlakte: naast inloop / toiletten is een ruimte van 40 m2 of meer
nodig, met bij voorkeur een kleinere ruimte ernaast. Dan zijn de meeste
activiteiten goed te organiseren.
Voldoende (minimaal 30 (vaste)) vrijwilligers en een goede structuur
waarin de vrijwilligers actief zijn.
De plaatselijke kerken zijn bereid om de kosten voor de activiteiten te betalen en ook de
eventuele jaarlijkse lasten van het gebouw.
De plaatselijke kerken kunnen samen met Gave kijken naar de mogelijkheden en de
investeringen die nodig zijn voor een House of Joy. Grotere projecten kunnen in een aparte
stichting worden opgenomen.
De plaatselijke kerken zijn bereid om door middel van een ‘gebruikersovereenkomst’ met
Gave zich te houden aan de voorwaarden die hierin (in overleg) worden vastgelegd.
Lokaal kunnen er ook initiatieven ontstaan waarbij een ‘eigen locatie’ wordt gebruikt. Gave
denkt dan graag mee om te kijken of het concept van House of Joy toepasbaar is voor deze
locatie.

Financiën
De financiële middelen die nodig zijn voor een House of Joy, zijn sterk afhankelijk van het type locatie
dat u zoekt. Ook speelt mee of u een locatie wilt kopen of huren. In geval van kopen is een aparte
stichting nodig/wenselijk, waarbij er ook meer geregeld dient te worden via statuten en contracten.
Ter illustratie het House of Joy in Luttelgeest:
 op een boerenerf mochten units worden geplaatst waarin activiteiten kunnen plaatsvinden
 aanschaf van de units werd door sponsoring gerealiseerd (destijds ongeveer € 20.000,-), via
lokale werkgroep in samenwerking met Gave
 inrichting van de units werd gerealiseerd door sponsoring via lokale werkgroep
 jaarlijks een beperkt bedrag aan huur voor de locatie en de nutsvoorzieningen, via lokale
werkgroep in samenwerking met Gave
Andere mogelijke locaties zijn:
- huur van ruimte in een buurthuis
- huur van ruimte in een kerk
- huur van ruimte in een boerderij
- huur van een winkelpand
- huur van (deel van) kantorencomplex
- beschikbaarheid van ruimte in eigen netwerk

De volgende stap
Wilt u met Gave van gedachten wisselen over een House of Joy, neem dan contact op met de
Servicedesk (Marco Vos). Telefoon: 0341-460328. E-mail: servicedesk@gave.nl
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House of Joy Luttelgeest, geopend november 2013!

Op 500 meter van het azc, op het erf van een boerderij, staan vier units die het House of Joy vormen.

In het House of Joy is een breed aanbod aan activiteiten: kleding’verkoop’, taalles, kinderclub,
vrouwenochtenden, tienermeidenavonden, huiswerkbegeleiding, Iraanse Bijbelstudie, Arabische
Bijbelstudie, enzovoorts.
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