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Inloophuis Domino in het zilver
Door: Dirk Dijkstra

‘Inloophuis Domino wil’, legt Mariken den Hartog uit, ‘een huiskamer zijn waar je op adem kan komen. Bezoekers 
kunnen er een praatje maken, een kopje koffie drinken, een spelletje doen, of er gewoon zijn. We willen er zijn 
met een luisterend oor voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Mensen kunnen binnenlopen voor een kopje 
koffie en gezellig met anderen eten’.

Het inloophuis is een stichting. Er zijn twee 
professionele krachten in dienst. De vrijwil-
ligersgroep bestaat uit ongeveer 100 mensen. 
Zij zijn gastheer of gastvrouw, zitten in het 
bestuur, zorgen voor de maaltijd of leiden een 
gespreksgroep die eenmaal per maand bij 
elkaar komt om naar aanleiding van een 
 thema over geloofs- en zingevingsvragen te 
praten. Verder zijn er nog mensen die bij be-
paalde activiteiten helpen, zoals bij crea-
avonden en kledingbeurzen. Inloophuis 
 Domino krijgt subsidie van de Gemeente 
Gouda en is daarnaast afhankelijk van giften 
vanuit de kerken, donateurs en sponsors.

Hoe is Inloophuis Domino destijds in 1995 
begonnen?
Mariken den Hartog: ‘Domino is vanuit de 
Goudse kerken ontstaan, nadat koffiebar het 
Spuigat de deuren sloot. Het begon met 
 inloopmomenten en een paar maal per  
week werd er een maaltijd aangeboden’. 
Normaal is het inloophuis van maandag t/m donderdag van 15.00- 
22.00 uur geopend, met om 17.30 uur een warme maaltijd. Dinsdag 
tussen de middag is er een warme maaltijd voor senioren. Aan de 
maaltijden kunnen maximaal 30 mensen deelnemen. Op vrijdag-
morgen is het inloophuis geopend voor inloop, tussen 10.00- 12.30 uur. 
De meeste mensen komen in de loop van de middag en blijven eten. 

Wat voor mensen komen er zoal naar het inloophuis? En: komen 
nieuwe bezoekers er gemakkelijk tussen?
Mariken den Hartog: ‘De mensen die het inloophuis bezoeken zijn 
divers qua achtergrond en leeftijd en dat maakt het zo boeiend om 
elkaar te ontmoeten. 
Er is een grote groep vaste bezoekers, maar er komen regelmatig 
toch ook weer nieuwe mensen langs. Het is mooi om te zien, dat 
mensen in het inloophuis zich op hun gemak voelen. Dat ze, 
 ongeacht hoe ze in het leven staan, mogen zijn wie ze zijn. Desnoods 
anoniem. Er worden vriendschappen gesloten, dit heeft al eens tot 
een huwelijk geleid. Ook heeft men zorg voor elkaar, wanneer 

 iemand bv. ziek wordt. Met elkaar, bezoekers 
en medewerkers,  willen we ervoor zorgen dat 
nieuwe bezoekers zich hier thuis voelen’. 

Hebben jullie voldoende vrijwilligers en 
 krijgen ze scholing?
Mariken den Hartog: ‘Nieuwe vrijwilligers 
krijgen naast een inwerkperiode, waarin ze 
meelopen met een collega-vrijwilliger, op 
twee avonden een scholing aangeboden. 
Daarnaast organiseren we voor alle vrij-
willigers tweemaal per jaar een thema-avond. 
Bijvoorbeeld over het Sociaal Team in Gouda 
en hoe bezoekers daar gebruik van kunnen 
maken, of over gesprekstechnieken of 
 psychische ziektebeelden’. 

‘Als een gastheer of gastvrouw merkt dat iemand met bepaalde 
 vragen zit, attenderen zij de bezoeker op de mogelijkheden van de 
plaatselijke maatschappelijke instanties of op de in Gouda werkzame 
Sociale Teams. We zijn geen hulpverleners, maar een luisterend oor 
doet altijd goed.’
‘Trouwens’, vult Eline van Tilborg aan, ‘er is altijd wel plaats voor 
nieuwe mensen in onze groep vrijwilligers. Wie benieuwd is naar wat 
een ‘gastmens’ zoal doet of hoe leuk het is om voor een groep te ko-
ken is van harte welkom om eens kennis te maken. Eén dagdeel in de 
twee of drie weken aan vrijwilligerswerk is voor veel mensen prima 
in hun leven in te passen en je krijgt er veel voldoening voor terug!’

Heeft het inloophuis nog wensen voor de nabije toekomst?
‘Jazeker wel’, zeggen Eline en Mariken: ‘We wensen dat het inloop-
huis nog lang een rustige, veilige plek binnen de Goudse samenle-
ving kan zijn. En we hopen dat mensen bij ons betrokken blijven in 
gebed, in een vorm van vrijwilligerswerk of als donateur.
Verder hopen we alle activiteiten zo snel mogelijk weer op te kunnen 
pakken én dat we in deze onzekere tijd financieel het hoofd boven 
water kunnen houden.’

Dit wensen wij als redactie Inloophuis Domino van harte toe.
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn de 

warme maaltijden nu op maandag-, woensdag- en 
 donderdagavond. Daarnaast is er op dinsdagmiddag een 

seniorenmaaltijd. Bezoekers kunnen nu eenmaal per week 
mee-eten. Op dinsdagavond en vrijdagochtend is er een 

inloop. Op de website zijn de actuele aangepaste openings-
tijden te bekijken, we bewegen mee met de richtlijnen die 

de overheid ons in deze tijd geeft.

Een écht feestelijke viering van het jubileum is helaas een 
jaar uitgesteld. Gelukkig is de locatie die we op het oog 

hebben dan nog beschikbaar en lukte het om de afspraken 
met andere betrokken partijen ook te verplaatsen naar een 

later tijdstip. Dat houden we in ieder geval tegoed!

Mariken den Hartog (l) en Eline van Tilborg

«  Onze bezoekers 
mogen zijn wie  
ze zijn »


