
Misschien wil je onze werking extra steunen?                              

Voor wie een bijdrage wenst te storten :
  Zonder fiscaal attest : rek.BE22 8804 4157 3147 van ’t Huis-werk. 
  Met fiscaal attest  : rek BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas
  Hulpbetoon  met als mededeling ‘voorkeurproject  n° 7059 
  vzw ‘t Huiswerk’

Wil je meer weten over onze werking?
  Neem een kijkje op onze website www.vzwthuis-werk.be 
  Neem contact met Marc Reuse (051 200533) of met 
  Luc Wouters (051 201403)

't Huis-werk vzw is lid van Welzijnsschakels.

Voor 2018-2019 zijn wij
erkend als samenwerkend
project door Welzijnszorg.

Wij  houden uw gegevens  bij  om u op de hoogte  te  brengen  van onze
activiteiten.  Indien  u  dit  niet  wenst,gelieve  contact  te  nemen  met  de
personen hierboven

Nr 20, september 2018

Steun ons via de  Steun ons via de  
 jaarlijkse chrysantenverkoop! jaarlijkse chrysantenverkoop!

Ze zijn er inderdaad weer : geel, wit, paars en oranjebruin.
Zeer goede kwaliteit voor 5 euro/stuk.

Bestellen tegen 8 oktober bij de medewerkers van 't Huis-werk; 
afhalen aan de Godelievekerk Roeselare in het weekend van 13 
en 14 oktober

               

‘t Huis-werk v.z.w.
p.a. Honzebroekstraat 19
8800 Roeselare



Het verleden vieren...

We kunnen het haast zelf niet geloven, maar ‘t Huis-werk bestaat 
intussen 20 jaar!

Dat is een heel verhaal:

* aarzelend beginnen, maar dank zij het      
   geloof van enkele geldschieters een
   vliegende start nemen
* met vele vrijwilligers een goede woning
   realiseren
* bijna 40 huurders een betaalbare huur
   aanbieden
* vanuit de inspiratie van Welzijnsschakels
   leren hoe je met kwetsbare mensen kan
   omgaan
* ontgoocheling verwerken wanneer  
  huurders de afspraken niet nakomen
* erkentelijk kunnen zijn voor de personen en instanties die ons in        
 volle vertrouwen de nodige financies bezorgden
* samenwerken met organisaties die onze sociale zorg delen
* de kans krijgen om onze werking breed bekend te maken
* feestelijk vieren met sympathisanten

En kijken naar de toekomst!

Tegen 2020 verstrengen de eisen waaraan een huurwoning moet
voldoen.  ‘t  Huis-werk  bereidt  zich  daar  op  voor  en  we  bekijken
welke ingrepen kunnen gebeuren. In de eerste plaats isoleren we
een plat dak en vervangen we de lichtkoepel.  Voor deze werken
kunnen we alvast een beroep doen op de steun van Welzijnszorg,
de giften via Caritas Hulpbetoon en de stad Roeselare.

Op deze drempel tussen oud en nieuw vieren we graag met onze 
sympathisanten:

 E e n  s p e tte r e n d   o p tr e d e n  v a n  
B o o m ’n  v a n  d e  W e ir e ld

in  z a a l T e r B e k e  -  G o d e lie v e p a r o c h ie

N o te e r  n u  a l  9  m a a r t 2 0 19  !


