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Bram van Hemmen nieuwe voorzitter van
House of Hope - Rotterdam
ROTTERDAM – Bram van Hemmen, momenteel burgemeester van Sliedrecht, wordt de nieuwe
voorzitter van Stichting House of Hope, een christelijk sociaal initiatief op Rotterdam-Zuid.
Per 1 juli 2016 neemt Bram van Hemmen de voorzittershamer over van Piet van Poelgeest, die na ruim 8
jaar afscheid neemt van het bestuur van House of Hope. Bram van Hemmen is in het dagelijks leven
burgemeester van Sliedrecht, maar is in het Rotterdamse geen
"House of Hope doet geweldig
onbekende. Ongeveer 6,5 jaar (periode 2006-2012) was hij namens
werk. Ze zijn aanwezig in de wijk
het CDA lid van het Dagelijks Bestuur van de voormalige
en bereiken mensen die in onze
deelgemeente IJsselmonde, waar hij verantwoordelijk was voor de
ingewikkelde samenleving
portefeuille Zorg en Welzijn. Vanuit die functie heeft hij mede aan de
tussen wal en schip vallen.
basis gestaan van de ontwikkeling van het Nieuw Welzijn in
House of Hope geeft hoop aan
Rotterdam. Op die manier komen bestuurlijke ervaring,
mensen die anders hopeloos
betrokkenheid bij het werkveld en liefde voor Rotterdam-Zuid heel
zouden zijn. En dat in
mooi samen.
Rotterdam-Zuid, het stadsdeel
Verder is Bram van Hemmen bestuurlijk trekker van het thema
waarmee ik me altijd verbonden
verwarde personen in de Politieregio Rotterdam en voor dit
zal blijven voelen. Ik ben daarom
onderwerp namens de regioburgemeesters het aanspreekpunt voor
vereerd dat ik de nieuwe
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook hier ligt een
voorzitter van de stichting House
relatie met het werk dat House of Hope verricht.
of Hope mag zijn."
Bram van Hemmen

Over House of Hope
House of Hope is een christelijke diaconale organisatie op Rotterdam-Zuid, ontstaan vanuit de ICF
(International Christian Fellowship). Wat in 2004 begon als een klein kerkelijk vrijwilligersinitiatief in de
Tarwewijk, is uitgegroeid tot een serieuze speler in het welzijnswerk op Zuid. House of Hope is een
organisatie waar honderden vrijwilligers en wijkbewoners zich, onder leiding van een klein team
professionals, inzetten voor een betere wijk. Onze buurthuizen in de Tarwewijk, op Katendrecht en in de
Beverwaard zijn gezellige en laagdrempelige ontmoetingspunten om het leven in de wijken aangenamer
maken. ‘Meer leven in de wijk’ is onze slogan. House of Hope is er voor alle wijkbewoners. Wij bieden
activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen. House of Hope is een ‘huis’ dat open staat voor alle
volken, culturen en leeftijden.
Stichting House of Hope zet zich al jaren in voor het vinden,
"Werken bij House of Hope is
verbinden en versterken van wijkbewoners in kwetsbare wijken. Om
geen baan, maar een levensstijl,
dat te bereiken is de aandacht altijd uitgegaan naar de hele mens.
waarmee we inhoud willen
House of Hope drijft op mensen met een mensvisie waarin
geven aan woorden als naasten‘naastenliefde, meeleven, respect, familie en hoop’ centraal staan.
liefde, respect, eigenwaarde,
Kortom: investeren in een goede relatie staat voorop. De
familie, meeleven en hoop.
medewerkers en vrijwilligers van House of Hope vormen een helende
Aansluiten bij de leefwereld van
gemeenschap, waarin herstel kan plaatsvinden en het ‘gewone’ leven
de ander en van daaruit samen
weer kan worden opgepakt. Door haar presentie en aanpak weet
oplossingen vinden en
House of Hope unieke doelgroepen te bereiken en aan zich te binden
netwerken bouwen.
die vaak niet bij andere (reguliere) instanties in beeld zijn.
In die benaderingswijze hebben
Het werk van House of Hope wordt breed gedragen, wat o.a. blijkt uit
Bram en House of Hope elkaar
samenwerking met vele partners en financiering vanuit de overheid,
gevonden."
vermogensfondsen, kerken, woningcorporaties, onderwijsinstellingen,
Cor Hubach
bedrijfsleven en particulieren.
Voor meer informatie zie de website: www.houseofhope.nl.
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Voor meer informatie, interviews of reportages kunt u contact opnemen met:
 directeur Cor Hubach: 06 – 4025 2022 / cor.hubach@houseofhope.nl;
 voorzitter Bram van Hemmen: 0184 – 495816 / burgemeester@sliedrecht.nl.

