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DOELSTELLING 
De doelstelling van Inloophuis Koffie Enzo is inwoners (en eventueel organisaties) 
binnen de gemeente Zuidplas aan elkaar te verbinden en zo een bijdrage te leveren 
aan het vergroten van zelfredzaamheid en betrokkenheid van burgers bij de 
samenleving. 
Daarnaast willen wij beter zicht krijgen op verborgen leed en zorg, zodat ook daar 
ondersteuning geboden kan worden. 
Het laagdrempelig inloophuis Koffie Enzo aan de Kerklaan 98 is daarbij een 
uitstekend middel om een luisterend oor te bieden en aandacht te geven aan 
mensen die dat nodig hebben. In het inloophuis is ook een kledingbank aanwezig, 
gericht op gezinnen met kinderen, waar men tegen een kleine vergoeding kleding 
kan aanschaffen. 
De organisatie wordt gedragen door vrijwilligers, waarbij deze worden ingezet als 
gastvrouw/heer in het inloophuis, als sorteerders van kleding, als klussers of als PR 
team. 
 
DOELGROEP 
Koffie Enzo richt zich voor het inloophuis niet op een specifieke doelgroep.  
De ervaring leert dat er “inlopers” zijn van jong tot oud, alleenstaanden en echtparen, 
moeders met kinderen, etc.  
 
INLOOPHUIS 
Het inloophuis is op de dinsdag- en donderdagochtend geopend voor alle burgers 
van Zuidplas. Onder het genot van een kop koffie/thee kan men elkaar spreken en 
ontmoeten, en kan men, als men dat wil, een gezelschapsspel doen met elkaar. Ook 
is er ruimte om de krant/boek te lezen of creatief bezig te zijn. Voor kleine kinderen is 
er speelgoed aanwezig. 
Op deze manier willen we omzien naar hen die zich eenzaam voelen en kunnen we 
hen op een laagdrempelige manier ondersteuning bieden. Indien nodig wordt er 
doorverwezen naar professionele organisaties.  
 
Parento (thuiszorg organisatie in Zuidplas) verzorgt op maandag en vrijdag op ons 
adres een inloop met aansluitend dagbestedingsactiviteiten. 
 
Op woensdagmorgen organiseert het MamaCafé op ons adres een inloop voor 
ouders van kleine kinderen, zodat die ongedwongen elkaar kunnen ontmoeten.  
 
Het inloophuis is door deze samenwerking vijf ochtenden beschikbaar voor hen die 
daar behoefte aan hebben. Voor de middagen wordt nog gezocht naar activiteiten 
welke hier een plaats kunnen vinden. 
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KLEDINGBANK 
Nu bekend is dat we een kledingbank hebben wordt er door de inwoners van 
Zuidplas veel goede kleding aangeboden. We hebben een actieve ruiling van kleding 
met de Stichting Kledingbank Rotterdam in Delfshaven. Deelnemers aan de 
kledingbank staan summier geregistreerd en kunnen maandelijks enkele 
kledingstukken kopen tegen een heel kleine vergoeding. De openingstijden zijn gelijk 
aan de inloopuren, maar is ook mogelijk op afspraak. 
Tweemaal per jaar (voor- en najaar) organiseren we in samenwerking met het 
Centrum voor Jeugd en Gezin een kinderkledingbeurs.  
 
 
BOEKENKAST 
De boekenkast hebben we beperkt tot kinderboeken van 0-10 jaar en volwassen 
boeken. Er is voldoende aanbod van boeken zodat geïnteresseerde bezoekers een 
boek gratis mee kunnen nemen. Ook wordt er gebruik van gemaakt door de kinderen 
die met hun ouder(s) de inloop bezoeken. 
 
BIJZONDERE ACTIVITEITEN 
- Het inloophuis is in de regel open op momenten dat de winkeliersvereniging in het 

Oude Dorp een evenement organiseert, zoals op koningsdag, kaarsjesavond, etc. 
Op die momenten ontvangen we altijd veel bezoekers die we kunnen vertellen 
van onze werkzaamheden en waarbij we ook vrijwilligers en bezoekers kunnen 
werven. 

- In december organiseren we drie avonden een “wintermaaltijd”, welke wordt 
aangeboden aan allen die daar behoefte aan hebben. Vrijwilligers en jongeren 
bereiden deze maaltijden en zorgen ook voor de bediening. 

- Tijdens de Week tegen Eenzaamheid (september 2017) organiseren we een 
gratis lunch voor allen die daar behoefte aan hebben. 

 
SAMENWERKING 
We streven naar een goede samenwerking met andere organisaties in Zuidplas. 
Daarom hebben we goede contacten met verschillende betrokken partijen, zoals de 
gemeente Zuidplas, de welzijnsorganisaties, de kerkgenootschappen, het Vrijwilligers 
Informatie Punt (VIP), de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), Stichting 
Zuidplas helpt, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Ziezo, ouderenorganisaties 
en vluchtelingenwerk.  
Indien nodig wordt er doorverwezen naar de formele zorg, zoals de sociale 
wijkteams, psychologen, en huisartsen. Een goede samenwerking is hierbij belangrijk 
en wordt nadrukkelijk nagestreefd. 
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FINANCIËN 
De Stichting Inloophuis Koffie Enzo wordt financieel ondersteund door drie 
geldstromen:  
1. De diaconieën van de kerkgenootschappen uit Nieuwerkerk aan den IJssel, 
2. Subsidie vanuit de gemeente Zuidplas 
3. Donateurs, sponsoren en giften van verenigingen en individuen. 
Er wordt beleid ontwikkeld om het aandeel van de giften van donateurs en sponsors 
te vergroten, zodat er op lange termijn gerekend kan worden op een structurele 
geldstroom. 
Stichting Inloophuis Koffie Enzo is sinds 2017 aangewezen als ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling), waardoor giften aan de stichting gestimuleerd kunnen worden. 
 
VRIJWILLIGERS 
Onze organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten. 
De vrijwilligers komen uit alle geledingen van de bevolking, waarbij er een goede mix 
is naar leeftijd en M/V. De vrijwilligers vinden in het Inloophuis / kledingbank / 
boekenkast een plek waar ze op een positieve manier inhoud kunnen geven aan “het 
er willen zijn voor medebewoners van de gemeente Zuidplas”. 
Enkele vrijwilligers vallen ook onder onze doelgroep en vinden in dit vrijwilligerswerk 
een zinvolle tijdsbesteding. 
Een groep jongeren (12-16 jaar) helpt als vrijwilliger bij het organiseren van 
maaltijden en lunches. 
 


