Czaar51 in 2018

Het afgelopen jaar was het tweede jaar van zelfbeheer door de gebruikers van Inloophuis Czaar51.
Het nieuwe bestuur had zich voorgenomen dit jaar extra goed te monitoren hoe het de buren die
participeren in de Beheergroep lukt om het dagelijks beheer van het Inloophuis op zich te nemen. In
2017, het eerste jaar zonder vertegenwoordiger van het stichtingsbestuur in het Inloophuis, hadden
we vastgesteld dat er veel goed gaat in het dagelijks beheer van het Inloophuis maar dat er ook een
aantal dingen zijn die minder goed gaan. We hadden ons voorgenomen om het proces dit jaar goed
te volgen en indien nodig ons ook daarin te mengen.

In 2017 was vastgesteld dat het interieur snel slijt en dat dingen kapotgaan en dat tijdig repareren en
vervangen niet goed lukt. Ook het onderhouden van de externe contacten van het huis en
bekendheid geven aan wat in het Inloophuis aan buurtbewoners wordt geboden lukt matig.

Maar wat in Czaar51 is gebleven is de vitaliteit die ontspruit aan de grote verbondenheid die zo veel
verschillende buurtbewoners voelen met het huis.

Niet alleen voor de vele groepen moslimvrouwen is Czaar51 een tweede thuis, ook twee groepen
buren van Surinaamse en Hindoestaanse afkomst hebben er een vast trefpunt net als de merendeels
Hollandse groep van de open inloopochtend en de gemengde eetgroepen. Uit al deze groepen
komen nieuwe contacten voort en die leiden soms ook weer tot nieuwe activiteiten. Zoals de groep
voor kinderen van Iraakse afkomst die in 2018 voor het eerst bij elkaar komt in Czaar51.

Het bestuur van stichting OKB heeft in 2018 besloten verder te investeren in Czaar51 door een grote
vernieuwing van het interieur waarbij alle gebruikers betrokken zijn en die moet helpen om de
spullen heel en compleet te houden.

Dit jaarverslag lijkt wel een weekverslag. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat dit kleine Inloophuis
juist belangrijk is door het steeds maar doorgaan met het doen van kleine dingen. Elke week opnieuw
en nu al zo’n vijfentwintig jaar. Juist in het elke week opnieuw er zijn en toegankelijk zijn zit de kracht
van ons huis.

In dit verslag krijgt u een beeld van hoe het er toegaat in dit kleine Inloophuis van buurtbewoners
maar eigenlijk is het ‘t best om het zelf gewoon eens te ervaren door naar binnen te lopen en mee te
maken hoe iedereen hier welkom wordt geheten.
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