Theory of Change van Stichting House of Hope – Rotterdam
Waar op Rotterdam-Zuid armoede en
eenzaamheid is…..

oorzaken armoede / eenzaamheid

.… ondersteunt House of Hope mensen om hun
capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen en
helpt hen om een kansrijke, respectvolle en gezonde
leefomgeving te creëren …..

veranderingen op 3 niveaus

….zodat in de wijken waar wij actief
zijn, mensen en gemeenschappen tot
bloei komen en het ‘gewone’ leven
wordt hersteld.

bloeiende mensen en gemeenschappen

vinden - verbinden - versterken
Onrecht,
uitbuiting en
slachtoffer van
misbruik
Geen (positief)
sociaal netwerk,
schaamte en
onverwerkte trauma’s

Niet taalvaardig,
digitalisering van
hulploketten en
instanties
Bureaucratie,
verzakelijking van
uitkeringsinstanties en
te gekaderde werkwijzen

Fysieke beperkingen,
slechte gezondheid,
LVB-problematiek
(niet zelfredzaam)
Verslaving-

Onbekend met sociale
voorzieningen, te grote
afstand, onvoldoenGeen
de integratie
werk, lage
in NL
opleiding,

en, schulden,
relatieproblemen, depressie

instabiel inkomen,
geen stabiel opvoedingsklimaat

Uitzichtloze
levens krijgen
weer hoop en
perspectief

Individueel

Gemeenschap

Samenleving

Persoonlijke hulp
& begeleiding

Netwerk versterken &
capaciteitsontwikkeling

Samenwerking, signaleren,
pleiten & beïnvloeden

presentie

benadering

meedoen / activering / participatie / vrijwilligerswerk
- maatschappelijk (inloop)
spreekuur
- maatschappelijk bezoekwerk
- voedselhulp
- noodfondsen
- klussenhulp
- pastoraat

- huiskamer-inloop
- wijkmaaltijden
- gespreksgroepen / empowerment voor mannen en
vrouwen
- creagroepen
- kinder- en tienerwerk
- sociaal bezoekwerk
- weken van Hoop

- brede samenwerking met
netwerkpartners
- signalen naar overheid,
en welzijnsorganisaties
- bewustwording creëren
bij kerken / parochies
- bewustwording creëren
bij scholen / bedrijfsleven
- transformatie van de wijk

Hulpvragers
worden
hulpgevers

Uitgebluste
harten
krijgen weer
nieuwe
energie

Uitgeschakelde
wijkbewoners worden
weer ingeschakeld

Herstel van
het ‘gewone’
leven

Afgewezenen gaan
weer ervaren dat ze
van waarde zijn

Gezinnen die aan het
overleven zijn, krijgen
Mensen
weer een stabiel
tussen wal
Eenzamen
leven
en schip erraken weer
varen dat ze
verbonden
weer gezien met anderen
worden

