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Een eigen onderkomen
Na ruim twee jaar gaan wij het warme
nest in Wijkcentrum De Geus verlaten:
we hebben een eigen pand gevonden.
Uiteraard zijn wij beheerders Ed Bakker en
Meijndert Ruitenberg van De Geus ontzettend dankbaar dat ze een ruimte aan ons
ter beschikking hebben gesteld en zo
geloofden in ons initiatief. Dat was niet
alleen praktisch, maar ook mentaal een
enorme opsteker in de beginfase van onze
stichting.
Vanwege de prettige samenwerking en de
andere mensen in het pand nemen we
met pijn in het hart afscheid. Maar we zijn
ons jasje uitgegroeid en het is tijd om een
eigen ruimte te betrekken waarin we over
meerdere gespreksruimtes beschikken.
Op 15 juni krijgen wij de sleutel van ons
eigen kantoor op Radiostraat 117 in
Hilversum en snel daarna maken we de
overstap. Na de zomer, als de meeste
mensen terug zijn van vakantie en we
helemaal gesetteld zijn gaan we een
house warming geven. Wordt vervolgd.
Maar ook voor die tijd ben je van harte
welkom om bij ons langs te komen.

Doen wat nodig is
Op onze site en ook als bijlage in deze mail
presenteren we onze nieuwe folder.
Onze folder is grondig herzien. Want in de
afgelopen twee jaar hebben we een hele
ontwikkeling doorgemaakt en hebben we
het concept van onze hulpverlening aangepast aan de behoeften en vragen van onze
cliënten. Bijvoorbeeld: onze begeleidingen
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duren over het algemeen veel langer dan de
acht weken die ons in de beginfase voor
ogen stond. Dat komt deels omdat de
problematiek van de mensen die wij helpen
vaak veel complexer is dan we vooraf
hadden verwacht. Maar ook omdat een
interventie door allerlei redenen vaak veel
meer tijd nodig heeft. We hebben onze hulpverlening daarop afgestemd en daarom
huldigen we tegenwoordig het motto:
we doen wat nodig is.

Medewerkers gezocht
Het afgelopen jaar hebben we een enorme
groei doorgemaakt. Momenteel hebben een
team van 13 bevlogen medewerkers, en
hebben we het concept van de Paarse
Pelikaan aardig op de kaart kunnen zetten.
Maar we groeien nog steeds. We richten ons
op mensen met urgente problematiek, en
die verdragen geen wachtlijsten. Tot nu toe
lukt dat prima, maar het blijft ons streven
om dit ook in de toekomst waar te maken.
Dus blijven we op zoek naar nieuwe mensen
die ons team als zzp-er willen komen versterken.
Wij hebben behoefte aan mensen die stevig
in hun schoenen staan, zelfstandig kunnen
werken, buiten de gebaande paden durven
gaan en hun sporen verdiend hebben in
maatschappelijk werk, psychiatrie, verslavingszorg of andere gerelateerde werkvelden. Ben jij die zzp-er (of ken je iemand) die
voor ten minste 15 uur per week beschikbaar is en spreekt onze werkwijze je aan?
Dan komen we graag in contact met jou.
We nodigen je uit om een gemotiveerde
reactie plus cv naar info@paarse-pelikaan.nl
te sturen.
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