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Zoals je op de cover kunt zien, zijn er diverse vrijwilligers actief
in onze projecten: van jong tot oud, vrouwen, mannen, met
verschillende culturele achtergronden. Ze vormen met elkaar
een afspiegeling van de Rotterdamse samenleving.
In dit jaarverslag willen we hen graag aan het woord laten.
Waarom zijn ze actief in de projecten van Samen 010?
Wat motiveert hen? En wat beleven ze eraan?
Een kleine greep uit de antwoorden: Monique, die al 20 jaar
vrijwilliger is bij Kerkplein: ‘Ze weten ons vaak te verrassen
met hun kijk op het leven.’ Suljette, vrijwilliger bij Motto: ‘Ik bof
dat ik met dit werk nog veel voor een ander kan betekenen’
en René, Budgetmaatje in Capelle a/d IJssel: ‘Het geeft me de
meeste voldoening als iemand het uiteindelijk zelf kan doen.’

Het afgelopen jaar zijn we gestart met twee nieuwe projecten:
Zin in het leven is een project dat geïnitieerd is door de
ouderenbond PCOB/KBO in samenwerking met Samen 010.
Het project is gestart met een pilot in Prins Alexander en
IJsselmonde. Zin in het Leven organiseert lunchbijeenkomsten
met een thema, waarbij ontmoeting en zingeving centraal
staan.
Eind 2017 is Stedin met Samen 010 begonnen aan de
voorbereiding van het project Energiebank Rotterdam.
De Energiebank zet vrijwillige Energiecoaches in, die bij de
mensen thuis komen voor advies op maat om energie te
besparen, zodat de energierekening structureel omlaag kan.

We zijn heel blij met de inbreng van Frances Gallimore, die
onze vrijwilligers interviewde en Peter van Mulken, die hen op
de foto zette.

We hopen dat dit jaarverslag een goed inzicht geeft in onze
activiteiten en veel leesplezier oplevert. Als je meer wilt weten
over het werk van Samen 010, volg ons dan op Twitter en
Facebook.

In 2017 hebben we veel nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen, met name bij Budgetmaatjes 010, Motto en
Logeerhuis De Buren. Wij zijn blij dat we steeds weer goede en
gemotiveerde vrijwilligers vinden.

Hanny de Kruijf
directeur
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Budgetmaatjes 010

Budgetmaatjes 010 is een maatjesproject voor Rotterdammers
die weer grip op hun financiën willen krijgen. Een
budgetmaatje is een vrijwilliger die een dagdeel per week bij
deze mensen thuis komt. Het Budgetmaatje wordt gekoppeld
aan een hulpvrager en samen gaan ze een traject in waarbij
het de bedoeling is dat de hulpvrager uiteindelijk financieel
zelfredzaam wordt. Een Budgetmaatje neemt niet over,
maar kijkt en helpt mee. Voordat de Budgetmaatjes aan een
hulpvrager worden gekoppeld krijgen ze eerst een driedaagse
training en leveren ze een VOG in. Verder nemen ze zeven
keer per jaar deel aan een intervisiebijeenkomst en doen
ze minimaal twee keer per jaar aan bijscholing. Dat is best
pittig, maar toch trekt ons project voldoende gemotiveerde
en geschikte vrijwilligers. Als Budgetmaatje is het fijn dat je
iemand daadwerkelijk vooruithelpt en als hulpvrager is het fijn
dat je er niet meer alleen voor staat.
Eind 2017 waren er 112 maatjes actief binnen Rotterdam.
Naast de inzet van Budgetmaatjes bij de mensen thuis was er
een team van 4 Budgetmaatjes actief tijdens het spreekuur
van Vraagwijzer IJsselmonde. Deze maatjes hielpen 120
hulpvragers met formulieren, financiële vragen, aanvragen
voor de Voedselbank en voor de schulddienstverlening van de
Kredietbank Rotterdam.
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Om het bedrijfsleven verder bij het project te betrekken is er
eind 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de werkzaamheid
van Budgetmaatjes 010, door ‘Maarten Davelaar Sociaal
Onderzoek en Innovatie’ en het ‘Verwey-Jonker Instituut’.
Het is wellicht geen verrassing dat het project effectief is
en verschillende partijen geld bespaart, zoals schuldeisers
en de gemeente Rotterdam. De officiële presentatie van de
uitkomsten zal plaatsvinden in 2018.

doorzettingsvermogen helemaal zelfstandig uit de schulden
te komen. ‘Maar, hoe moet het met al die mensen die niet
communicatief vaardig zijn en die niet weten hoe ze hun problemen
kunnen oplossen?’, dacht Loubna. Ze was vastberaden om die
mensen uit de schuldsanering te halen als Budgetmaatje. ‘Het helpt
enorm dat ik hetzelfde heb meegemaakt. Cliënten schamen zich
minder en ze nemen eerder wat van mij aan.’

‘Ik laat ze ook inzien dat ze hun leven moeten veranderen’ Loubna Ouerkat
Als Loubna bij haar cliënten aan de keukentafel zit om orde te
scheppen in de schoenendozen vol ongeopende brieven, weet ze
waar ze over praat. Door omstandigheden met haar ex raakte
Loubna haar baan kwijt en kwam ze zelf ook in de schuldsanering
terecht. ‘Ik had altijd gewerkt en nooit in de bijstand gezeten, dus dit
was echt een crisis voor mij.’
Anders dan de meeste van haar cliënten had Loubna door haar
werkervaring veel kennis van financiën en wist zij met haar

Bij haar cliënten ziet ze veel dezelfde problemen terugkomen. ‘Ik
sta bij een afspraak vaak genoeg voor een dichte deur. Of iemand
vertelt doodleuk dat-ie de afspraak vergeten is en of we het niet
kunnen verzetten? Nee, zeg ik dan. Daar ben ik heel duidelijk in. Wil
je geholpen worden of niet? Ik help vaak niet alleen met de schulden,
maar laat ze ook inzien dat ze hun leven moeten veranderen.’
Een van de mooiste veranderingen vindt Loubna een cliënt die bij
de eerste kennismaking nauwelijks een woord Nederlands sprak.
‘Ze sprak alleen Arabisch. Omdat ik die taal ook begrijp, kon ze
eindelijk aan iemand uitleggen wat haar dwarszat. Maar ik heb
haar ook snel duidelijk gemaakt dat als ze verder wil komen, ze eerst
Nederlands moet leren. Ik vroeg haar wat ze graag zou willen doen in
het dagelijks leven en dat was werken met ouderen. Inmiddels volgt
deze mevrouw Nederlandse taalles en ze werkt nu als vrijwilliger met
ouderen. Dat geeft me zoveel voldoening! Echt, dat is onbetaalbaar.’
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‘Het geeft me de meeste voldoening als iemand het
uiteindelijk zelf kan doen.’ - René Schot
Het begon allemaal in 2014. René lag in het ziekenhuis en werd
geraakt door het werk van het ziekenhuispersoneel. ‘Ik was
echt getroffen door hoe goed iedereen voor elkaar zorgt en hoe
aardig en behulpzaam ze voor mij waren’, vertelt René. ‘Ik heb
zelf altijd in het zakelijke bedrijfsleven gewerkt en eigenlijk nooit
echt iets voor een ander gedaan. Nou ja, behalve voor mijn gezin
natuurlijk.’
Het was dan ook in het ziekenhuis dat René langzaam op het
idee kwam om ook mensen te helpen. Hij zag een Twitterbericht
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met een oproep voor Budgetmaatjes en dacht vrijwel meteen:
“Dat ga ik doen”. Een andere belangrijke reden voor René
om Budgetmaatje te worden, was om de andere kant van de
samenleving te leren kennen. ‘Ik heb gestudeerd, werk fulltime
en verdien goed. Ook mijn vrienden en familieleden hebben
het allemaal goed, dus ik ken vanuit mijn eigen netwerk geen
mensen die het minder goed hebben.’
Door Budgetmaatjes ging er een wereld voor hem open. ‘Ik weet
nog goed van één cliënt, dat hij vlak voor de kerstdagen bijna
op straat stond omdat zijn huurschulden torenhoog waren.
Hij had een brief van de rechter gekregen, maar durfde hem
gewoon niet te openen. Toen zijn we samen aan de tafel gaan
zitten om de brief te lezen en gingen we brainstormen over de
mogelijkheden die hij nog had. De volgende dag ging hij gelijk
op mijn advies naar het Juridisch Loket Rotterdam en is er een
passende oplossing voor hem gekomen. Ik was heel blij dat ik
hem daarmee kon helpen.’
René hoopt altijd dat iemand uiteindelijk zelf zijn financiële
administratie inzichtelijk houdt. ‘Je kan natuurlijk wel iets voor
iemand blijven doen, maar daar help je hem niet mee. Iemand
moet het zelf kunnen doen, stapje voor stapje. Alleen dan kan je
iemand echt helpen en dat geeft mij de meeste voldoening.’

Train

Budgetmaatjes Capelle

In 2017 is er veel energie gestoken in het werven van nieuwe
hulpvragers. De coördinator is bij diverse organisaties, zoals
Welzijn Capelle, de afdeling Schulddienstverlening van
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Capelle en
Krimpen aan den IJssel) en de politie, langs geweest om te
vertellen over Budgetmaatjes en wat zij kunnen betekenen.
Er zijn 7 nieuwe Budgetmaatjes opgeleid en van start gegaan.
Aan het eind van het jaar hadden we 41 Budgetmaatjes. Met
elkaar waren de Budgetmaatjes verantwoordelijk voor 55
koppelingen in het afgelopen jaar.

Train richt zich op deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers(organisaties). Wij doen dit door trainingen,
workshops en cursussen te geven aan een brede doelgroep. In
die cursussen en trainingen wordt gewerkt aan het vergroten
van kennis en komen vooral de vaardigheden aan bod die
nodig zijn voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk of het
besturen van een vrijwilligersorganisatie. Het aanbod van
Train is divers en kan worden aangepast aan de vraag van de
organisatie.

Het afgelopen jaar maakten meer dan 200 cursisten gebruik
van ons cursusaanbod.

In 2017 voerden we voor Budgetmaatjes 010 vijf driedaagse
basistrainingen uit waaraan meer dan 80 cursisten deelnamen.
Voor het samenwerkingsproject Taalplan gaven we een aantal
workshops aan vrijwillige taaldocenten die op verschillende
locaties in Rotterdam worden ingezet. Voor de Pauluskerk
maakten we een cursus op maat: ‘Omgaan met ongewenste
situaties op de werkvloer’. Het afgelopen jaar voerden we
voor SKIN-Rotterdam met name cursussen en trainingen uit
op financieel gebied. De cursussen ‘Financieel beheer’ en
‘Fondswerving’ werden meerdere keren gegeven.
Bij Train is het mogelijk om je op te geven voor een training of
cursus via een ‘open inschrijving’. De cursus ‘Financieel beheer’
is middels zo’n open inschrijving uitgevoerd.
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Donderdag Bijzonderdag &
Vrijdag Xtra Bijzonderdag
6

Tijdens alle schoolvakanties organiseren wij de Donderdag
Bijzonderdag voor kinderen (6 t/m 10 jaar) die om wat
voor reden dan ook nooit op vakantie gaan. Voor tieners
(11 t/m 14 jaar) is er de Vrijdag Xtra Bijzonderdag. Op deze
dagen wordt er een gevarieerd programma georganiseerd,
waarbij we rekening houden met de interesse- en
belevingswereld van de groep en de mogelijkheden die
de stad Rotterdam ons biedt. Zo maken we dankbaar
gebruik van de Rotterdampas en (tijdens de zomer) van het
Jeugdvakantiepaspoort. Ook maken we weleens uitstapjes
buiten de stad naar een boerderij of pretpark.

‘Ik weet nog goed dat we met een Donderdag Bijzonderdag naar
het strand gingen’, vertelt Wendy. ‘Toen we aankwamen, zag je bij
die kinderen hun ogen wagenwijd open gaan. Vol verwondering.
Sommigen hadden het strand nog nooit gezien. Ze gilden: “Wow, wat
gaaf!”. En het was niet eens zo heel warm, maar ze holden direct naar
het water. Je zag aan die koppies en hun houding dat ze helemaal
door het dolle heen waren. Ja, er ging echt een wereld voor hun open.
Wij staan er zelf niet bij stil, want het strand is voor ons heel normaal.
Maar door zo’n middag leer je de kleine dingen veel meer waarderen.’
Als Wendy de kinderen ’s ochtends ophaalt, zijn ze in het begin vaak
heel druk. Ze stuiteren van opwinding of willen graag aandacht.
‘De een doet dat op een wat positievere manier dan de ander’, lacht
Wendy. ‘Het is natuurlijk ook een doelgroep die wat extra aandacht
nodig heeft. Je kunt je voorstellen dat als je in een gezin leeft waar
problemen zijn de aandacht vooral daar naartoe gaat en dat andere
dingen ondergesneeuwd raken.’ Gelukkig heeft Wendy als lerares veel
ervaring met kinderen, waardoor ze goed aanvoelt welk kind wat
nodig heeft. ‘Ik wil kinderen graag iets leren, niet alleen informatief
maar ook in de omgang met elkaar. Dat ze problemen niet oplossen
met slaan en schoppen, maar dat ze moeten praten met elkaar.’

In 2017 zorgden in totaal 21 enthousiaste vrijwilligers
ervoor dat er op donderdag gemiddeld 25 kinderen en
op de vrijdag gemiddeld 15 tieners mee konden met de
uitstapjes. Er zijn het afgelopen jaar 10 Donderdagen
Bijzonderdagen en 10 Vrijdag Xtra Bijzonderdagen
georganiseerd.
Het is geweldig om te zien hoe de kinderen genieten van de
uitstapjes, nieuwe vrienden maken en met enthousiaste
verhalen thuiskomen. We zijn dankbaar voor de groep
vrijwilligers die meegaat als begeleider en deze kinderen
een leuke, gezellige en positieve dag bezorgt.

helemaal in op. ‘Ze kunnen dus ook wel degelijk heel geconcentreerd
bezig zijn. Dat is mooi om te zien. En het leuke is, ze ontmoeten
nieuwe kinderen. Soms zie je hier vriendschappen ontstaan. En als
we de kinderen weer terugbrengen en ze vertellen heel enthousiast
aan hun ouders wat ze allemaal hebben gedaan, voel ik me echt
dankbaar.’

‘Soms zie je hier vriendschappen ontstaan’ Wendy Dettmeijer

Als de kinderen dan eenmaal met een creatieve activiteit aan de slag
gaan, bijvoorbeeld hun eigen shirtjes en tasjes maken, gaan ze er
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Serve the City Rotterdam

Serve the City Rotterdam zet Rotterdammers aan om naar
elkaar om te zien. Wij activeren kerkelijke gemeenschappen
in Rotterdam om zich in te zetten voor het welzijn van de
bewoners van hun stad. Door de acties die we organiseren
brengen we mensen in beweging voor elkaar.
De Serve the City-hemelvaarsactie is een jaarlijkse driedaagse
van diaconale acties rond Hemelvaart in verschillende
gebieden in Rotterdam. Het doel hiervan is om christenen
of kerken uit een bepaalde wijk met elkaar te verbinden
om zich samen voor hun omgeving in te zetten: de wijk te
dienen, wijkbewoners te ontmoeten, en zo het netwerk dat
kerken met elkaar en de wijk hebben, te versterken. In 2017
werden door in totaal 35 kerken en circa 450 vrijwilligers
lokale hemelvaartsacties opgezet in 9 gebieden: IJsselmonde,
Delfshaven, Oude Noorden, Kralingen, Overschie, Zuidwijk,
Feijenoord, Spangen en Katendrecht. Hier werden in totaal
32 projecten georganiseerd met o.a. buurtfeestjes, klusacties,
verwendagen, activiteiten voor kinderen, concerten voor
ouderen en een inzameling voor de Voedselbank.
‘Sint voor Kint’, onze jaarlijkse benefietactie, heeft als
doel geld op te halen voor sinterklaascadeaus voor
kinderen in Rotterdam die opgroeien in gezinnen met een
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minimuminkomen. We activeren hiervoor groepen vrijwilligers
om sponsoracties te organiseren en werven aanvullend geld
bij fondsen en bedrijven. Van de opbrengst geven we de
ouders van de kinderen een bon van de speelgoedwinkel,
zodat ze zelf een sinterklaascadeau kunnen kopen voor hun
kinderen. In 2017 haalden we € 37.400,- op. Hiermee konden
we 1870 cadeaubonnen uitdelen. In totaal leverden 27 kerken
een bijdrage middels sponsoracties, collectes en giften.

als probleemwijk. ‘Dat is lang niet altijd zo, maar er zijn hier wel veel
kinderen die het pittig hebben. Het gebeurt bijvoorbeeld weleens dat
een van de kinderen na afloop van een activiteit nog niet naar huis
wil, maar bij ons wil blijven. Omdat zijn ouders nog niet thuis zijn en
hij dan zelf voor zijn eten moet zorgen. Die ouders moeten keihard
werken om het hoofd boven water te houden en daardoor zijn ze veel
weg van huis.’

‘In Spangen zijn veel kinderen die het pittig hebben’ Jan Willem van Tienhoven
‘Als kind wilde ik kinderarts zijn. Geen idee waarom arts, maar het zat
er in elk geval al vroeg ingebakken dat ik later iets met kinderen wilde
doen’, vertelt Jan Willem. Kinderarts is hij uiteindelijk niet geworden,
maar in alle projecten die Jan Willem doet, werkt hij met kinderen.
‘Kinderen zijn gewoon heel puur, nieuwsgierig en altijd enthousiast.’
Voor Serve the City en met zijn eigen stichting Bricks is Jan Willem
vooral actief in de wijk Spangen, een wijk die vaak wordt neergezet

‘We organiseren dus verschillende activiteiten voor kinderen die
het niet altijd even makkelijk hebben. Die niet dezelfde kansen
hebben als kinderen uit de Vinex-wijken, om het zo maar te zeggen.
Met Serve the City geven we onder andere een keer per jaar een
groot pleinfeest voor kinderen en ouders.’ Jan Willem woont met
zijn gezin zelf ook bewust in Spangen, omdat ze graag samen met
ouders dingen willen organiseren. ‘Ik geloof er niet zo in dat je een
wijk “helpt” door vanaf een afstand toe te kijken en te zeggen:
ik ben blank, hoogopgeleid, en wij komen hier de wijk eens even
verbeteren.’
Jan Willem ziet de kinderen vaak opbloeien tijdens activiteiten. ‘Een
moeder bedankte ons laatst omdat haar zoon dankzij ons een stuk
zelfverzekerder is geworden. Hij werd veel gepest, maar voelde dat hij
bij ons zichzelf mocht zijn. Hij was daardoor niet meer bang om naar
de middelbare school te gaan. Daar doe je het toch voor?!’
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Michahuis

Het Michahuis is een diaconaal studentenhuis in RotterdamCharlois. Hier wonen tien christelijke jongeren in de leeftijd van
18 tot 27 jaar, die naast hun studie vrijwilligerswerk doen. Het
is een mooi en gezellig studentenhuis, waar diaconaal werk en
studie gemakkelijk worden gecombineerd. Bovendien heeft
Rotterdam als grote stad veel te bieden: er is vrijwilligerswerk
genoeg! Tijdens hun vrijwilligerswerk, bij organisaties als
House of Hope, de Voedselbank en bij The Mall, komen
de studenten in aanraking met zeer diverse mensen en
hulpvragen uit de Rotterdamse maatschappij. Elke jongere
verplicht zich om minimaal een dagdeel per week diaconaal
of sociaal-maatschappelijk vrijwilligerswerk te doen. In 2017
werd het huis bewoond door 10 studenten en daarmee was
het net als voorgaande jaren voor 100% bezet.

Daniëla woont in het Michahuis, een studentenhuis waar iedereen
vrijwilligerswerk doet. Voor het project Youth for Christ in Rotterdam
Zuid organiseert ze elke dinsdagavond een inloopavond waar
jongeren tussen de 15 en 21 jaar samenkomen. Ze doen spelletjes,
voetballen of koken met elkaar. ‘Het is echt een ontmoetingscentrum
waar de jongeren een positieve invloed krijgen en niet op straat
blijven hangen. Een plek waar ze zich niet druk hoeven te maken
over de zorgen die ze thuis of op school hebben.’ Daniëla biedt ze een
luisterend oor, maar helpt hen bijvoorbeeld ook bij hun studie.
Iedereen in het Michahuis heeft een christelijke achtergrond en dat
is voor Daniëla van grote waarde. ‘We hebben allemaal geleerd om
er voor elkaar te zijn, liefdevol met elkaar om te gaan en geduld
te hebben. Als iemand iets vervelends doet, maken we niet gelijk
ruzie, maar proberen we te begrijpen wat er achter dat gedrag zit.
Want er is vaak een reden waarom iemand negatief is. En we zijn
vergevingsgezind. Ja, ik denk dat we anders veel meer conflicten met
elkaar zouden hebben’, lacht Daniëla.

‘Doordat ik open durf te staan voor mensen, kan ik heel veel
van ze leren.’ - Daniëla Obispo (midden)
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worden niet altijd gezien of gewaardeerd. Ze krijgen niet dezelfde
kansen aangereikt als jongeren in andere buurten. Wij kijken op een
positieve manier naar ze en laten hen inzien dat het misschien niet
altijd makkelijk gaat, maar als je hard werkt en gelooft in jezelf, dat je
kunt krijgen waar je naar verlangt. Doordat ik open durf te staan voor
mensen, kan ik heel veel van ze leren. Dat vind ik belangrijk.’

Veel jongeren die Daniëla in het inloophuis treft, zijn stoere jongens.
‘Ik ben een vrij rustig meisje, dus het duurde wel even voordat ik
mezelf durfde te laten zien. Maar ik had al snel contact met een
jongen door te vragen hoe het met hem ging. Ik merkte dat het hij
het erg waardeerde dat ik aandacht voor hem had. Deze jongeren
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M25

‘M-twenty-five’ staat voor Mattheüs 25, een hoofdstuk uit
de Bijbel waarin de zes werken van barmhartigheid worden
genoemd. Met dit project willen we jongeren tussen de 12 en
18 jaar uitdagen om zich in te zetten voor kwetsbare groepen
in de samenleving. ‘Samen doen’ staat hierbij centraal. We
werven jongeren via kerken en scholen. Zij doen in groepjes
mee aan de activiteiten. Zo ontmoeten zij mensen die op de
hulp en zorg van anderen zijn aangewezen. De ontmoetingen
stimuleren tot gesprekken over wat iemand beweegt en wat er
echt toe doet in het leven.

was vooral ook een leuke activiteit voor de bezoekers van
Pluspunt, die hun talenten konden laten zien aan en delen met
de jongeren.
Op dinsdag 20 juni was M25 te zien in het televisieprogramma
‘Roderick Zoekt Licht’, omdat we waren genomineerd voor de
‘Inspiratieprijs’ van Kansfonds en KRO-NCRV. Het programma
is terug te kijken via: www.kro-ncrv.nl/roderickzoekt/
seizoenen/seizoen-2017.
M25 is een gezamenlijk project van Mara en Samen 010.

In 2017 gingen 320 Rotterdamse jongeren als vrijwilliger aan
de slag bij 73 (diaconale) activiteiten. Voor de werving van
nieuwe jongeren benaderden we 15 kerken en dat leverde 67
nieuwe deelnemers op.
Ook het afgelopen jaar werkten we samen met de
Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam en
het Emmauscollege. De leerlingen die voor een M25maatschappelijke stage kozen, noemden het de ‘coolste’ stage
van de keuzelijst. Ze waardeerden hun ervaringen bij M25 met
een gemiddeld cijfer van 8,5. Het regende zelfs tienen bij een
activiteit van stichting Pluspunt Noord, waarbij de leerlingen
gingen klussen en koken met (ex-)dak- en thuislozen. Dat
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Kerkplein

Kerkplein zet zich in voor een inclusieve samenleving
waarin mensen met een verstandelijke beperking niet aan
de kant blijven staan, maar gezien worden en ‘erbij’ horen.
Daarom organiseren we om de zes tot acht weken een
Kerkpleinactiviteit, waarbij in 2017 in totaal 54 vrijwilligers
vanuit verschillende kerken en 114 mensen met een
verstandelijke beperking elkaar ontmoetten. Lief en leed
wordt gedeeld onder het genot van een kop koffie. Vrijwilligers
en deelnemers van Kerkplein kijken naar elkaar uit. Zo
ontstaan er soms langdurige relaties, waarbij je gekend bent
en er ruimte is voor geloofsbeleving. Kerkplein biedt hierbij
een ondersteunende rol, ook voor de kerken.

dat veel kerken het vanzelfsprekend vinden om ook mensen
met beperkingen te zien en er voor hen te zijn. Kerkplein wil
de drempel naar de kerk laag houden. Ook een gelijkwaardig
sociaal netwerk staat nog steeds hoog op de agenda en daar
blijven we ons voor inzetten.

Vorig jaar kwam duidelijk de wens naar voren om Kerkplein
toegankelijker te maken voor een jongere generatie. Nadat
de eerste contacten werden gelegd met vier jongeren,
organiseerden we een activiteit in samenwerking met het
project M25. Dit beviel zo goed, dat we daar zeker mee
doorgaan.
Op 4 november vierde Kerkplein haar 20-jarig jubileum.
Een jubileum om trots op te zijn! Er is veel veranderd in
deze 20 jaar. Waar we in het begin wel eens een symposium
organiseerden rondom het thema ‘inclusie’, merken we nu
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‘Ze weten ons vaak te verrassen met hun kijk op het leven’ Monique van Hoof

Je zou haar bijna het gezicht van Kerkplein kunnen noemen. Al
twintig jaar, vanaf de dag dat het in Kralingen werd opgericht,
zet Monique zich met bevlogenheid in om mensen met een licht
verstandelijke beperking een bijzondere middag te geven. ‘Ik mag
de Kerkpleinmiddagen mede-organiseren en daar komt lekker veel
creativiteit bij kijken’, vertelt Monique. Van het bedenken van een heel
concept en thema, tot het bakken van cakejes. Het kan haar niet gek
of leuk genoeg. ‘De laatste middag hebben we met z’n allen mooie
kerststalletjes gemaakt. Dan ben je in de avonden daarvoor ineens
als een gek wc-rollen aan het sparen en Jozefkleding aan het maken’,
lacht Monique.

‘Het leuke van deze doelgroep is, dat ze altijd heel dankbaar zijn dat
je iets voor hen organiseert. Of je nu een grote activiteit houdt of juist
wat kleins doet, het is altijd goed. Bij het maken van de kerststalletjes
waren ze alleen maar aan het glimlachen. Dat is echt waanzinnig.
En vooral als ze zelf aan de slag gaan, voelen ze zich trots op wat
ze hebben gemaakt. Je ziet ze met een mooie herinnering weer
naar huis gaan. Ja, het is echt een dankbare groep om iets voor te
organiseren.’

Interactie tussen de deelnemers en vrijwilligers staat voor Monique
voorop. ‘Het verschilt natuurlijk per deelnemer, maar we werken voor
een doelgroep die over het algemeen geen groot sociaal netwerk
heeft. Voor hen zijn deze bijeenkomsten leuke ontmoetingen.’
Gesprekken komen tot stand tijdens gezellige onderonsjes en
activiteiten, maar soms geeft het thema van de bijeenkomst ook
aanleiding tot een diepzinniger groepsgesprek. ‘Ze weten ons vaak te
verrassen met hun kijk op het leven. Wij zijn zelf natuurlijk behoorlijk
geconditioneerd, maar de deelnemers zijn veel meer onbevangen en
ongeremd. Wij hebben sneller een oordeel klaar over onszelf of een
ander, maar zij zijn helemaal oordeelvrij. Daar kunnen we veel van
leren.’
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Logeerhuis De Buren

Logeerhuis De Buren biedt een aanvulling op de bestaande
zorg. Iemand die na ziekte of opname in het ziekenhuis niet
kan terugvallen op een eigen netwerk, is welkom in ons
logeerhuis. In het logeerhuis kunnen gasten aansterken,
revalideren en reactiveren in een huiselijke omgeving. Naast
herstelmogelijkheden biedt Logeerhuis De Buren respijtzorg:
mensen die normaal gesproken door een mantelzorger
verzorgd worden, kunnen tijdelijk bij ons terecht. Ook zijn er
gasten die op vaste dagen bij ons logeren om de mantelzorger
te ontlasten. Het logeerhuis gaat uit van een maximale
verblijfsduur van vier weken.
Op 8 maart 2017 organiseerde Logeerhuis De Buren in
samenwerking met het Kansfonds een symposium over
de informele zorg. Politiek, zorgverzekeraars, gemeente,
vrijwilligers en zorgprofessionals gingen met elkaar in gesprek.
Aan het eind van het symposium was iedereen het erover eens
dat informele zorg zoals Logeerhuis De Buren die biedt, leidt
tot minder zorgkosten.
In 2017 zijn we gestart met nazorg. De coördinatoren gaan met
de gasten in gesprek over de thuissituatie. Hierbij bekijken
we of er vrijwilligers en zorgverleners kunnen worden ingezet,
zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut en het wijkteam.
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Ook zijn we in 2017 gestart met ‘Bakkie doen bij De Buren!’, een
maandelijkse gezellige middag voor oud-gasten. Deze middag
biedt ons een mooie gelegenheid om op de hoogte te blijven
van het wel en wee van de oud-gasten.

Ze werkt drie keer per week, meestal van 08.00 tot 13.00 uur. ‘Eerst
dek ik gezellig de tafel voor de gasten en bak ik lekkere eitjes en
tosti’s voor ze. En dan ga ik even kletsen met de gasten. Ik heb een
goeie babbel en vind het leuk om te luisteren.’ Soms maken de gasten
een eenzame indruk op Mevrouw Reyngoud. ‘Het is een bepaalde blik
in hun ogen, ze zeggen het niet, maar ik voel dat ze eigenlijk willen
vragen of je even bij ze komt zitten. Dan ga ik graag met ze praten
zodat ze hun verhaal kwijt kunnen. Als je hier een tijdje werkt, voel je
dat soort dingen aan.’

Het afgelopen jaar heeft het logeerhuis 115 gasten ontvangen.
Daarvan waren er 45 logeergasten en 70 zogenaamde
respijtgasten. In totaal hebben 106 vrijwilligers zich dag en
nacht voor hen ingezet. Het succes van het logeerhuis danken
wij dan ook vooral aan onze vrijwilligers, die altijd voor de
gasten klaarstaan.

‘Omdat het vrijwillig is, werkt iedereen hier puur uit liefde’ Mevrouw Reyngoud (links)
‘Ik vind het heerlijk om mensen te verzorgen. Dat heb ik altijd al met
liefde gedaan’, vertelt Mevrouw Reyngoud. Toen haar man vier jaar
geleden overleed, wilde ze graag weer nuttig zijn voor anderen. In
Logeerhuis De Buren vond ze de ideale aansluiting. ‘Dit past perfect
bij mij!’

‘In de zomer vind ik het heerlijk om samen met een van de gasten
een wandelingetje te maken naar het SS Rotterdam. Het is hier echt
een prachtige omgeving. Je kijkt uit over het water en dan zie je al
die grote binnenvaartschepen. Ja, en dan komen er weleens leuke
verhalen naar boven. We hadden hier bijvoorbeeld een tijdje een
oude schipper in het huis. Die vond het natuurlijk fantastisch om
langs die schepen te wandelen. Hij zag die mensen aan het werk
en dan vertelde hij gelijk vol trots over hoe hij dat vroeger allemaal
deed, geweldig!’
‘Omdat het vrijwillig is, werkt iedereen hier puur uit liefde. Dat voel
je. En ik zie de gasten oplichten en glimlachen als ik ’s ochtends
binnenkom. Dan zijn ze blij om me weer te zien. Dat is zo leuk!
Ja, ik zou ik hier elke dag wel kunnen werken.’
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De vraag van de mantelzorger is vaak of iemand even bij de
persoon kan zijn voor wie ze zorgen; even wat extra aandacht
op de momenten dat ze er zelf niet kunnen zijn. Het is voor
de mantelzorger een geruststelling wanneer de zorg met een
maatje gedeeld kan worden. In overleg wordt bepaald hoeveel
uur per week en welke ondersteuning gegeven wordt. Dit is
afhankelijk van de hulpvraag en de beschikbaarheid van het
maatje.
In 2017 kregen wij - naast meldingen via de mantelzorgers zelf,
casemanagers en zorgmedewerkers - ook vanuit Logeerhuis De
Buren regelmatig het verzoek om een mantelzorgmaatje in te
zetten voor (ex)gasten zonder mantelzorger.
Het afgelopen jaar hebben 15 mantelzorgers zich gemeld
met een vraag voor ondersteuning. Er zijn 10 koppelingen
geweest waarbij de mantelzorger werd ontlast doordat
het maatje regelmatig een bezoek bracht aan degene voor
wie werd gezorgd. Er meldden zich het afgelopen jaar 11

nieuwe mantelzorgmaatjes via de website van Samen 010,
Vrijwilligerswerk Rotterdam, de Sociale Dienst, contacten
binnen het netwerk en folders.

Thuis aan de Maas

Mantelzorgmaatjes IJsselmonde
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Met het project Mantelzorgmaatjes willen wij mensen
ondersteunen die langdurig zorg geven aan iemand in hun
directe omgeving: mantelzorgers. Om te voorkomen dat deze
mantelzorgers overbelast raken, zetten wij een maatje in.

Thuis aan de Maas is een dagactiviteit voor mensen die te
maken hebben met vergeetachtigheid of een beginnende
dementie. Ook hun mantelzorgers zijn van harte welkom. Deze
dagactiviteit is bedoeld voor mensen die (nog) geen indicatie
hebben voor dagopvang in een verpleeghuis en/of niet de
financiële middelen hebben om de eigen bijdrage te betalen
als ze daar zonder indicatie heen gaan. Wij bieden onze
deelnemers in een huiselijke sfeer een gezellige en zinvolle dag
aan. We starten de dag met een kopje koffie en een praatje.
Daarna bekijken we in overleg met de deelnemer wat hij
of zij die dag wil gaan doen. Tussen de middag lunchen de
deelnemers gezamenlijk.

van de zelfredzaamheid van de deelnemers heel belangrijk
is. Het project stond nog in de kinderschoenen, dus het was
soms wel een beetje zoeken naar de vorm. Na verloop van tijd
bleek dat het concept Odensehuis (laagdrempelig inloophuis
voor mensen met beginnende dementie) voor ons heel
aantrekkelijk is. In 2018 hopen we dan ook als Odensehuis
verder te gaan.

Begin 2017 zijn we met de voorbereidingen van deze activiteit
gestart: een van de woonkamers van Logeerhuis De Buren
werd heringericht tot een gezellige ontmoetingsruimte,
waar kleinschaligheid en huislijkheid de boventoon voeren.
Tegelijkertijd zijn we begonnen met het werven, trainen en
individueel begeleiden van vrijwilligers.
Op 5 oktober organiseerden we een open huis en dat was
gelijk het startschot van Thuis aan de Maas. Vanaf dat
moment gingen we open voor bezoekers. Al snel bleek dat
het vraaggericht aanbieden van activiteiten en het stimuleren
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Motto

Motto (Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van
Thuiswonende Ouderen) biedt ondersteuning aan ouderen
die verlangen naar betekenisvolle gesprekken over zingeving
en levensvragen. Motto is er voor iedereen, ongeacht religie
of levensovertuiging. Het draait om de mens met zijn vragen,
zijn vreugde en zijn verdriet. Met die insteek gaan getrainde
vrijwilligers van Motto als gesprekspartners op bezoek bij de
mensen thuis. Zo betekenen vrijwilligers veel voor ouderen in
de wijk. Er zijn Motto-projecten in de gebieden IJsselmonde,
Prins Alexander, Hillegersberg-Schiebroek en Delfshaven.
In het werk van Motto staat aandacht centraal. Aandacht
van de vrijwilligers voor de ouderen die ze bezoeken, maar
ook aandacht van de projectleiders voor de vrijwilligers die
dit werk doen. Want het werk bij Motto is prachtig, maar het
vraagt ook wel wat van je. De vrijwilligers bezoeken ouderen
die vaak eenzaam zijn en soms al heel erg oud. Dit vraagt van
de vrijwilligers dan de nodige aandacht om zich in te kunnen
leven in de vragen van de ouderen over het leven en de vragen
naar de zin van het leven, juist wanneer het einde dichterbij
komt.
De projectleiders van Motto zijn professionele geestelijk
verzorgers. Zij coördineren het eerste contact met de
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oudere wijkbewoner en zorgen voor een passende match
met een vrijwilliger. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het
trainen en begeleiden van de vrijwilligers. De projectleiders
ondersteunen en geven op hun beurt aandacht aan de
vrijwilligers die zich voor de ouderen inzetten. Dat gebeurt
in persoonlijke ontmoetingen, maar zeker ook in de zeswekelijkse vrijwilligersbijeenkomsten. Daar worden de thema’s
die spelen in de gesprekken met de ouderen, samen verkend
en uitgediept. Denk aan thema’s als rouw, afhankelijkheid,
voltooid leven, hiernamaals. Het afgelopen jaar waren er 157
cliënten-maatjes-contacten. In december staken we in Prins
Alexander een kaars aan voor alle cliënten die het afgelopen
jaar overleden. Voor de vrijwilligers was dit een bijzonder
moment om stil te staan bij de band met hun cliënten.
Motto Hillegersberg-Schiebroek en IJsselmonde bieden
naast de individuele gesprekken ook groepsactiviteiten voor
ouderen aan. In 2017 waren er zes filmmiddagen, die in totaal
48 bezoekers trokken. Voor deze middagen worden de mensen
persoonlijk uitgenodigd.

je hier alles zelf?!”, dacht ik in het begin. Maar je bent er toch ook voor
elkaar? Ja, zo was ik grootgebracht.’
Het zit in Suljette’s wortels om zich in te zetten voor de medemens.
Onder andere voor het project Motto, waarvoor ze sinds kort één keer
per twee weken een 72-jarige mevrouw uit Delfshaven bezoekt. ‘Het
eerste wat deze mevrouw tegen me zei was: “Niemand luistert naar
mij”. Er borrelen wat onderhuidse zorgen bij deze mevrouw, waarmee
ze voor haar gevoel bij niemand terecht kan. Ik weet nog niet precies
wat er bij haar leeft, maar ze noemt me nu al haar vriendin, haha.’

‘Ik bof dat ik met dit werk nog veel voor een ander kan betekenen’ Suljette Konigferander (rechts)
Op 21-jarige leeftijd kwam Suljette vanuit Suriname naar Nederland.
Opgegroeid in een hechte gemeenschap waar iedereen oog voor
elkaar heeft, moest ze in het begin wel even wennen aan die
onafhankelijke, zelfredzame Hollanders. ‘Hier zijn de mensen veel
meer op zichzelf en ze doppen het liefst hun eigen boontjes. “Hè, doe

Door haar ervaring in de psychiatrie, weet Suljette als geen ander wat
goed luisteren betekent. Ook tussen de regels door. ‘Deze mevrouw
wil vooral van alles doen: lekker koffiedrinken buiten de deur, gezellig
naar de kerstmarkt, of naar een concert; altijd maar de deur uit.
Ik heb een beetje het idee dat ze voor de diepgaande gesprekken
wegvlucht. Ze komt onrustig op mij over en ik kijk er daarom naar uit
dat ze straks ook gewoon ontspannen met mij thuis kan zijn en haar
hart kan luchten. Want daarvoor ben ik hier.’
Suljette doet het vrijwilligerswerk niet alleen voor de ander, ze krijgt er
zelf ook veel voor terug. ‘Ik kan hier nog veel van leren. En ik ben dan
misschien al jaren gepensioneerd, maar nog lang niet afgeschreven!
Ik bof dat ik met dit werk nog veel voor een ander kan betekenen.’
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HiP Rotterdam en HiP Capelle

Zin in het leven
22

In 2017 ging het project ‘Zin in het leven’ van start.
Dit is geïnitieerd door de seniorenorganisatie PCOBKBO in samenwerking Samen 010 en richt zich op het
bevorderen van verbinding tussen ouderen. Zin in
het Leven organiseert lunchbijeenkomsten met een
thema, waarbij ontmoeting en zingeving centraal staan.
Voorbeelden van zo’n thema zijn: ‘Ontmoeting en wat
gezelligheid’ en ‘De kracht van aandacht’.

HiP (Hulp in Praktijk) biedt praktische hulp aan mensen
die geen sociaal netwerk en geen financiële middelen
hebben om hulp in te kopen. Vrijwilligers vanuit
verschillende kerken in Rotterdam en Capelle aan den
IJssel staan graag klaar voor deze mensen. HiP brengt de
hulpvrager en de hulpbieder bij elkaar.
In 2017 werkten we samen met 45 kerken. Er waren
in totaal 165 hulpbieders actief die ingingen op 389
hulpvragen. Daarvan was ongeveer 75% praktisch van
aard (klussen in huis of tuin) en 25% sociaal (oppassen,
vervoershulp, wandelen etc.). Om en nabij de 70%
van de hulpvragen kwam binnen via verwijzers uit
het welzijnswerk of zorgorganisaties. Het gaat hierbij
veelal om ouderen, mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking, eenzame mensen,
eenoudergezinnen en mensen die moeten leven van een
minimum inkomen.
HiP heeft contact met enkele bedrijven: ‘Safe Beveiliging’
en ‘Areamasters’. Deze kunnen we benaderen wanneer
de materialen en/of vaardigheden van de hulpbieder niet
toereikend zijn voor de hulpvraag.

Het afgelopen jaar hadden we geregeld contact met Serve the City,
Stichting Present en stedelijk georganiseerde welzijnsorganisaties.
Een dispuut van studentenvereniging NSR bood aan om in
groepjes op HiP-hulpvragen in te gaan. Daarnaast werden de eerste
contacten gelegd met het Netwerk Nieuw Rotterdam. Op deze
manier proberen we gezamenlijk klaar te staan om mensen die dit
nodig hebben een handje te helpen.

‘Ik merkte aan die mevrouw dat ze het heel fijn vond dat wij er
waren en dat ze met ons een praatje kon maken. Ze vertelde gelijk
allemaal verhalen over haar kinderen en voor ik het wist legde ze ook
tarotkaarten voor ons neer. Nu is dat normaalgesproken niet aan mij
besteed, maar toen ze uitlegde dat ze dat vroeger zo graag deed op
de markt maar er nu niet meer op uit kan vanwege de rugpijn, deed ik
graag mee.’

‘Het gaat niet om wat je doet, maar dat je er voor iemand bent’ Louise Geluk

‘Het gaat er bij vrijwilligerswerk denk ik niet altijd om wat je
doet, maar ook dat je er voor iemand bent. Wij kwamen in eerste
instantie om de tuin bij haar te doen, maar er zit natuurlijk wel een
reden achter waarom zij die tuin zelf niet kan doen.’ Louise voelt
zich bevoorrecht dat zij gezond is en in een warm stabiel gezin is
opgegroeid. Juist omdat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is,
draagt ze graag haar steentje bij. ‘Het geeft me heel veel plezier om
mensen te helpen en een kijkje te krijgen in het leven van mensen met
een andere achtergrond.’

Ze heeft weliswaar nog niet veel vlieguren gemaakt voor HiP, maar
geneeskundestudent Louise werd door de twee klussen die ze mocht
uitvoeren meteen enthousiast. ‘We kregen een hulpvraag van een
mevrouw wiens tuin aan het overwoekeren was. Ze had rugpijn
en kon niet goed meer lopen dus ze was zelf niet meer in staat
om zwaar werk te verrichten. We gingen met een groepje van vijf
mensen naar haar toe om haar te helpen met de tuin, maar toen we
binnenkwamen werden gelijk overladen met pepernoten, thee en
middageten. Dat was echt geweldig! Zo’n lieve, warme en gastvrije
mevrouw.’
Hoewel ze ook flink mochten zwoegen in de tuin, ontdekte Louise
al snel dat zij meer konden betekenen dan alleen onkruid wieden.

23

Donderdag Bijzonderdag Senior
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Het team van Donderdag Bijzonderdag Senior organiseert tien
keer per jaar een gezellige activiteitenmiddag voor senioren
vanaf 65 jaar met een krappe beurs en met weinig tot geen
sociale contacten. Deze activiteit in de Maranathakerk in
Feijenoord is gericht op ontmoeting, samen eten, ontspanning
en deelnemen aan de activiteiten. Dat het gezellig is, is
te zien aan de blije gezichten. Het afgelopen jaar nam de
belangstelling toe, omdat het wijkcentrum de deuren sloot.
Inmiddels hebben we bijna 70 bezoekers geregistreerd staan,
waarvan er gemiddeld 43 per keer naar de activiteit komen.

naar een presentatie, gezelschapsspelletjes doen, of van
een muziekoptreden genieten. Door de ongedwongen sfeer
ontstaan er leuke contacten in de groep.

Marianne zorgt voor het eten en de gezelligheid. ‘Ik krijg van tevoren
boodschappengeld en daarmee mag ik heerlijk rondsnuffelen in van
die rommelwinkeltjes. Ik zoek altijd van die geinige spulletjes voor op
de tafels. Plantjes, tafelkleden of versieringen voor de servetjes. Elke
keer wat anders hoor! Want als de mensen dan binnenkomen, zijn ze
steeds weer verrast hè? Ja, dat vind ik leuk. En aan het einde van de
middag verloten we de boel.’

De vaste groep bezoekers bestaat voornamelijk uit (eenzame)
ouderen, maar er komen regelmatig ook iets jongere ouderen
naar de activiteit. Wat ook opvalt is dat de samenstelling van
de deelnemersgroep steeds multicultureler wordt.

aandacht. Want als we bijvoorbeeld Bingo spelen, dan kan niet
iedereen dat goed horen of zien. Dan moet er even een vrijwilliger
naast om de getallen hardop te herhalen. En iemand die slecht
ter been is, wordt weer geholpen bij het buffet.’ Na afloop zwaait
Marianne de senioren ook weer uit. ‘Vaak geven de mensen me een
knuffel en een compliment: “Wat hebben we weer een heerlijke dag
gehad en wat zijn we weer verwend”. Dat geeft zo veel voldoening!’

De middag bestaat uit een lekkere maaltijd en een leuke activiteit.
Tot groot genoegen ziet Marianne dat de ouderen steeds meer met
elkaar optrekken en meeleven. ‘Hier is iedereen gelijk, de deftige
mevrouw kletst gewoon met de dame van de voedselbank. En er is
bijvoorbeeld ook een dame die vorig jaar bijna 93 werd en zei: “De
volgende Bijzonderdag neem ik taart mee, want wil ik het met jullie
vieren!” Dat is toch geweldig?’

De gezamenlijke maaltijd is erg belangrijk voor onze
bezoekers. Het samen eten en met elkaar praten is eigenlijk
al een activiteit op zich. Soms wordt de maaltijd door de
vrijwilligers zelf gekookt. De heerlijke geur die de ruimte dan
vult, maakt de mensen nog enthousiaster.
Na de lunch is er een gezellige activiteit. De deelnemers
kunnen bijvoorbeeld gaan knutselen, kijken en luisteren

Als de ouderen arriveren met de bus, verwelkomt de goedlachse
gastvrouw Marianne ze met open armen aan de deur. ‘Je ziet dat
ze zin hebben in de dag’, zegt Marianne. ‘Ze hebben zich mooi
aangekleed en een make-upje opgedaan. Soms hebben ze een
maand lang niemand gesproken, dus dit is echt een uitje voor hun.’

‘Vaak geven ze me een knuffel en een compliment’Marianne Scheurwater

Marianne doet het niet alleen, ze werkt met een team van 12
vrijwilligers. ‘Dankzij dit fantastische team krijgt iedereen een beetje
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Het onderwerp armoede kan op een groeiende belangstelling
rekenen. In 2017 werden de RoSA!-bijeenkomsten steeds
drukker bezocht. Er werden 6 grote bijeenkomsten
georganiseerd: de nieuwjaarsbijeenkomst met als titel:
‘Armoede en Geluk’ met 80 deelnemers, vier bijeenkomsten
om te kunnen komen tot een Rotterdams armoedemanifest
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Bij RoSA! is een vaste kerngroep van 8 vrijwilligers betrokken.

In 2017 richtten Samen 010 en netbeheerder Stedin
samen de Energiebank Rotterdam op. Deze Energiebank
helpt Rotterdammers die moeten rondkomen van een
minimum inkomen en graag willen besparen op hun
energierekening.
Een vrijwillige Energiecoach bezoekt de deelnemers
in een half jaar tijd vijf keer. Ze geven besparingstips
en coachen de mensen om deze uit te voeren en vol
te houden. Ook ontvangen de deelnemers een pakket
met besparingsproducten en helpt de Energiecoach
bij het plaatsen daarvan. Ieder bezoek worden de
meterstanden bijgehouden. Deelnemers die zich
serieus hebben ingezet om energie te besparen,
krijgen aan het einde van het traject een korting op
hun energierekening.
De gemeente Rotterdam was zo enthousiast over dit
initiatief, dat ze 27 mobiele zonnepanelen aan de
Energiebank Rotterdam schonken, zodat de bank zelf
energie kon gaan opwekken en uitdelen.

Wijkpastoraat Crooswijk

en de jaarlijkse ‘Internationale Dag tegen Armoede’, dit jaar
(11e editie) in de Pauluskerk. Verder heeft RoSA! medewerking
verleend aan landelijke en lokale media en aan nationale
en Europese onderzoeken omtrent armoede in Rotterdam.
Op 23 november ontving RoSA! de Ab Harrewijnprijs, als
waardering voor haar jarenlange inzet. Eind 2017 verscheen
het ‘Manifest voor een nieuw rechtvaardig armoedebeleid in
Rotterdam’. Inmiddels wordt dit door 8 van de 10 partijen in de
Rotterdamse gemeenteraad ondersteund. Er is zelfs interesse
vanuit de Tweede Kamer!

Energiebank Rotterdam

RoSA!

Tien jaar geleden werd RoSA! (Rotterdamse Sociale
Alliantie) opgericht. Het is een samenwerkingsverband van
organisaties, ervaringsdeskundigen en andere mensen van
goede wil, dat iets wil doen tegen de armoede in onze stad.
RoSA! geeft het verhaal van mensen in armoede door aan de
politiek, gemeentebestuur en medeburgers van Rotterdam,
zodat er blijvend aandacht is voor dit probleem. Daarnaast
verbindt RoSA! de vele organisaties die zich bezig houden
met armoede in Rotterdam, zodat ze elkaar daardoor beter
weten te vinden. Naast die verbindende rol wil RoSA! van zich
laten horen door concreet actie te voeren. Daartoe worden er
themabijeenkomsten georganiseerd, zijn er debatten rondom
gemeenteraadsverkiezingen en wordt er overleg gevoerd met
verschillende lokale politieke partijen om het armoedebeleid
te beïnvloeden.
Samen 010 faciliteert bijeenkomsten van RoSA! en levert een
adviseur.

Ook al bestempelde het Sociaal en Cultureel Planbureau
Crooswijk in 2016 tot de armste wijk van Nederland, toch
voelen de bezoekers van het Wijkpastoraat zich juist rijk:
rijk aan contacten, rijk aan aandacht en wat al niet meer.
Door het aanbieden van betaalbare uitjes komen onze
bezoekers (veelal met een krappe beurs) toch nog eens
de deur uit. Zo genoten ze in de zomer met volle teugen
van het volwassenenkamp in het Brabantse Nieuwkuijk,
dat we samen met het Wijkpastoraat Oude Noorden
organiseerden. Ze gingen mee naar het museum van het
verleden, een kamelenboerderij en deden enthousiast
mee aan de vossenjacht en de bonte avond. Onze
vrijwilligers zorgden er deze week voor dat het de
mensen aan niets ontbrak. Het Wijkpastoraat prijst zich
rijk met alle vrijwilligers die zich vaak jaar in jaar uit
belangeloos inzetten voor hun medemens.

In Rotterdam werden er 10 Energiecoaches opgeleid in
2017 en konden de eerste koppelingen worden gemaakt.
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De Spirituele Marathon Rotterdam is een initiatief van
SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties
Rotterdam), in samenwerking met verschillende andere
organisaties, waaronder Samen 010.

Veelkleurige Religies Rotterdam

Spirituele Marathon Rotterdam
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In 2017 werd de Spirituele Marathon Rotterdam
voor de vijfde keer georganiseerd. Op 8 april liepen
ruim 80 mensen met verschillende religieuze en
levensbeschouwelijke achtergronden mee met de
minimarathon van 4,2 km in Rotterdam. Het motto was
dit keer ‘Vijf jaar lopen in verbondenheid’. Doel van de
Spirituele Marathon Rotterdam is het laten zien dat
samen de weg van wederzijds respect afleggen de basis
is voor onze samenleving. Voorafgaand aan het lopen
was er een spirituele ‘warming up’ met bijdragen van
diverse religies en levensbeschouwingen.

Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) is een
samenwerkingsverband tussen christelijke, joodse,
islamitische, boeddhistische, humanistische en hindoeorganisaties, dat in Rotterdam al vele jaren ‘reizen’ langs
kerken, moskeeën, tempels en synagogen aanbiedt.
Samen 010 is een van deze organisaties.
Vrijwilligers zijn de spil van dit project. Er is een
coördinerend vrijwilliger die contact onderhoudt met
de scholen en groepen die op reis willen, en met de
gebedshuizen die groepen willen ontvangen. Er zijn
vrijwilligers die groepen ontvangen en rondleiden in
gebedshuizen en er zijn vrijwilligers die meedenken over
de verdere ontwikkeling van VRR. Zo is er een groep
die zich buigt over de ontwikkeling van een Educatief
Centrum Wereldreligies, zodat we nog meer jongeren in
Rotterdam kunnen laten kennismaken met alle religies
en levensbeschouwingen in onze stad.
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Bij ‘Met Elkaar Voor Elkaar’ worden kerstkaarten gemaakt
voor mensen die van zeer weinig moeten zien rond te
komen en daardoor weinig sociale contacten hebben.
Het merendeel van de kaarten wordt via de Voedselbank
verspreid. De mensen krijgen er een postzegel bij, zodat
ze de kaart zelf kunnen versturen. Diverse groepen
vrijwilligers, van jong tot oud, met diverse culturele
achtergronden, maken deze kerstkaarten. Belangrijk
nevendoel is de ‘kaartenknutselaars’ te laten praten en
nadenken over armoede en sociale uitsluiting. In 2017
werden 3995 kerstkaarten gemaakt.
Met Elkaar Voor Elkaar wordt gecoördineerd door een
vrijwilliger met een achtergrond in het maatschappelijk
werk. Samen 010 begeleidt deze vrijwilliger en doet de
fondsenwerving en financiële administratie van het
project.

Welkom Onthaal

Met Elkaar Voor Elkaar

ROS en OMZO

Het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt
(ROS) en de stichting Ondersteuning Mensen Zonder
Verblijfstitel Pauluskerk (OMZO) zijn in 2017 door Samen
010 bestuurlijk ondersteund. Beide organisaties zetten
zich in voor mensen zonder verblijfspapieren.

Welkom Onthaal organiseert samen met kerken uit
Rotterdam en Ridderkerk elke zaterdagmiddag in
een van de kerken een Open Huis voor de bewoners
van het AZC in Beverwaard. De Welkom Onthaalvrijwilligers gaan met de mensen uit het AZC in gesprek.
Op die manier kunnen zij hun Nederlands oefenen en
kennismaken met mensen uit Rotterdam e.o.
In 2017 hielden we weer elke eerste zondag van
de maand met zo’n 40 mensen een wake bij het
Detentiecentrum Zestienhoven (foto). In het
detentiecentrum zitten mensen zonder verblijfspapieren
vast, in afwachting van hun uitzetting. Met Kerst
maakten vrijwilligers 350 pakketjes voor hen, met daarin
dingen als: toiletartikelen, koekjes, soep en thee.
Eind 2017 startte Welkom Onthaal met een project voor
statushouders. De vrijwilligers van dit project kunnen
deze ‘nieuwe Rotterdammers’ concreet hulp bieden: de
Nederlandse taal oefenen, samen de stad verkennen of
helpen bij het sjouwen van een wasmachine, bijvoorbeeld.
Welkom Onthaal is een samenwerkingsverband van
verschillende organisaties, waarvan Samen 010 er een is.
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Na een positieve evaluatie is besloten om deze dag ieder jaar
op de laatste zaterdag van september te organiseren.
Al een aantal jaren ondersteunt Samen 010 de Diaconaal
Missionaire Stuurgroep (DMS). De DMS bestaat uit
vertegenwoordigers van de (grote) diaconieën van Rotterdam.
De DMS verdeelt onder andere de financiële middelen die
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Kerk in Actie beschikbaar stelt voor diaconale projecten in
Rotterdam. In 2017 heeft de DMS de middelen voor 2018
verdeeld over 17 projecten.

Raad van Aangeslotenen

Diaconieën en DMS

De diaconieën zijn voor Samen 010 belangrijke
samenwerkingspartners. Zo participeren de diaconieën in de
Raad van Aangeslotenen en oefenen op die manier directe
invloed uit op het beleid van Samen 010. In 2017 besloot de
Raad van Aangeslotenen om een diaconale dag te organiseren
voor alle diakenen van de aangesloten kerken. Op de
diaconale dag waren er vijf workshops, die werden geleid door
medewerkers van Samen 010:
• ‘De rol van diakenen: in gesprek over de toekomst’;
• ‘Armoede en schulden: hoe kun je mensen effectief
		helpen?’;
• ‘Vluchtelingen en statushouders: wat kunnen we voor
		 deze mensen doen?’;
• ‘Hoe kom je eenzaamheid op het spoor en hoe ga je het
		gesprek aan?’;
• ‘De dementievriendelijke kerk: tips & tools’.

Elske Bamberg
Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand
Jan-Hendrik Bos
Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Mark Dubbeld
Diaconie Nederlands Gereformeerde kerk Overschie
Jan Fraanje
Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum
Pieter van Gool
Diaconie Gereformeerde Kerk Pernis
Ton den Hartog
Diaconie Gereformeerde Kerk Rotterdam-IJsselmonde
John Juch (inmiddels vacature)
Diaconie Protestantse Gemeente Alexanderkerk
Sidy van Kwawegen
Diaconie Hervormde Gemeente Delfshaven
Anneke van Leeuwen
Diaconaal Centrum Pauluskerk
Piet van Poelgeest
Diaconie Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid
Harrie Rienks
Diaconie Protestantse Gemeente Overschie
Wim Snel
Diaconie Protestantse Gemeente Hoogvliet

Eelco Stapelkamp
Diaconie Protestantse Gemeente Kralingen
Bert van der Stoep
Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
Hans Welter
Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde
Rolf Wolthuis
Remonstrantse Gemeente Rotterdam
• vacature
Diaconie van de Gereformeerde kerk Rotterdam-Centrum
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• vacature (secretaris)

34

Medewerkers

Bestuur

Wim van der Mik (voorzitter)
Lydia Hameeteman (penningmeester t/m 20-11-2017)
Hanneke van Krimpen (penningmeester m.i.v. 21-11-2017)
Mark-Jan Goedhart
Piet de Jong (inmiddels vacature)
Rianne van Velzen
Daniël de Witte

Hanny de Kruijf • hk@samen010.nl
directeur Samen 010, interreligieuze dialoog, vluchtelingen,
Laurentiusdag, Kerkennacht
Alexander Borst • ab@samen010.nl
armoede, coördinator Michahuis, Budgetmaatjes 010,
Energiebank, personeelszaken
Mia Bronder • mb@samen010.nl
zorg, sociaal isolement, Donderdag Bijzonderdag Senior,
Thuis aan de Maas
Bea Cox • bc@samen010.nl
sociaal isolement, Motto Prins Alexander, Zin in het leven
Tanja Demper • td@samen010.nl
pastoraal consulent Kerkplein, coördinator HiP Rotterdam
Jantine van Dijk • jd@samen010.nl
sociaal isolement, Motto Hillegersberg-Schiebroek
Edmond van Dijck • ed@samen010.nl
cursussen en trainingen, Train
Elisabeth van der Ham • eh@samen010.nl
kerk en buurt, Serve the City
Remy Jacobs • rj@samen010.nl
sociaal isolement, Motto IJsselmonde, Zin in het leven
Henk Kamminga • hkm@samen010.nl
sociaal isolement, Motto Delfshaven

Wilma Kievit • wk@samen010.nl
• diaconierotterdam@samen010.nl
• officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl
secretariaat, Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum,
Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Erik Maan • em@samen010.nl
armoede, sociaal isolement, Budgetmaatjes 010, diaconaal werker
Wijkpastoraat Crooswijk
Martin Mekes • mm@samen010.nl
zorg, sociaal isolement, coördinator Logeerhuis De Buren,
Mantelzorgmaatjes IJsselmonde
Wilma Petersen • wp@samen010.nl
administratie
Paula Rotteveel • pr@samen010.nl
zorg, sociaal isolement, coördinator Logeerhuis De Buren
Anne-Karinne Sanders • as@samen010.nl
leidinggevende secretariaat
Dionne Schaareman • ds@samen010.nl
armoede, kinderen, jongeren, Donderdag Bijzonderdag, Vrijdag
Xtra Bijzonderdag
Maria Tavares • mt@samen010.nl
secretariaat
Elske Thomassen • et@samen010.nl
armoede, sociaal isolement, HiP Capelle, Budgetmaatjes Capelle

Dorothee van der Veer • dorothee@servethecityrotterdam.nl
kerk en buurt, Serve the City
Heidi van der Wijk • hw@samen010.nl
secretariaat, fondsenwerving

Gedetacheerd door Stichting Mara:
Shirleni Blanken • shirleni@maraprojecten.nl
jongeren, M25
Barbra van Keulen • bk@samen010.nl
armoede, Budgetmaatjes 010
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Betaalde medewerkers: 13,8 fte.
Er zijn 16 medewerkers die alle projecten coördineren,
ondersteund door 4 secretariaats-medewerkers, een
boekhouder en een directeur.
Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden.

Baten totaal

Personeelskosten
Afschrijving vaste activa
Huisvestingskosten; kantoor en Micha studentenhuis
Organisatiekosten
Projectkosten
Overige lasten
Lasten totaal
Resultaat boekjaar
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504.616
483.647
118.763
101.256
348.954
254.810
11.004
36.019
33.887
33.960
24.975
27.026
77
225
419
-17.188
32.677
		
1.025.088
970.039
		
		
		
763.988
753.262
3.004
3.004
64.083
66.157
78.285
81.372
96.855
83.543
3.456
0
		
1.009.671
987.338
		
15.417
-17.299

Winst- en verliesrekening 2016

Vrijwilligersorganisaties die we adviseren, ondersteunen en/of
trainen: 14 organisaties.

Subsidie (deel)gemeente
Kerkelijke bijdragen
Bijdragen fondsen
Giften derden en particulier
huuropbrengsten Micha studentenhuis
overige inkomsten
Interestbaten
Baten voorgaande jaren
Vooruit ontvangen/terug te betalen

Winst- en verliesrekening 2017

Projecten die we doen samen met andere organisaties: 5
projecten + ondersteuning van 37 wijkdiaconieen

Baten

Aantal cursisten bij Train: 209

Samen 010 ontving in 2017 steun van:
Stichting Aelwijn Florisz, Stichting Bevordering van
Volkskracht, Bouwend Rotterdam, Van Cappellen Stichting,
Stichting Daniël van der Vorm, Fonds DBL, Stichting Dioraphte,
gemeente Rotterdam, Hélène de Montigny Stichting, Stichting
Interkerkelijk Orientatie Centrum, Sint Laurensfonds, Oranje
Fonds, Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds, Stichting
Rotterdam, Stichting Samenwerkende Steunfondsen
Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond, Stichting van
Schulden naar Kansen (voorheen Delta Lloyd Foundation),
Snickers-De-Bruijn Stichting, Stichting Stad Rotterdam anno
1720, Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam,
Stichting Het Wit Gele Kruis.

Lasten

Samen 010 in cijfers

Projecten die Samen 010 zelf heeft opgezet en uitvoert: 11
projecten met ruim 500 vrijwilligers.
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Adressen

Samen 010
Hang 7
3011 GG Rotterdam
T (010) 466 67 22
E info@samen010.nl
W www.samen010.nl
Logeerhuis De Buren
Paula Rotteveel en Martin Mekes
Astanaplein 7
3072 JR Rotterdam
T (010) 466 67 22
E info@logeerhuisdeburen.nl
W www.logeerhuisdeburen.nl
Thuis aan de Maas
Mia Bronder
Astanaplein 3
3072 JR Rotterdam
T (010) 341 71 53 (ma, do)
T(010) 466 67 22 (di, wo, vr)
E mb@samen010.nl
W www.samen010.nl
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Motto Delfshaven
Henk Kamminga
Aelbrechtskolk 33-B (De Brug)
3025 HB Rotterdam
T 06 – 28 83 08 57
E hkm@samen010.nl
W www.samen010.nl

Motto Prins Alexander
Bea Cox
Van Moorselplaats 1 (De Burcht)
3067 SH Rotterdam
T 06 – 40 35 79 09
E bc@samen010.nl
W www.samen010.nl

Motto Hillegersberg-Schiebroek
Jantine van Dijk
Hang 7
3011 GG Rotterdam
T 06 – 44 76 89 23
E jd@samen010.nl
W www.samen010.nl

Michahuis
Alexander Borst
Katendrechtse Lagedijk 149
3081 ZR Rotterdam
T (010) 466 67 22
E ab@samen010.nl
W www.samen010.nl

Motto IJsselmonde
Remy Jacobs
Hang 7
3011 GG Rotterdam
T 06 – 49 80 11 20
E rj@samen010.nl
W www.samen010.nl
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