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Collega’s van verschillende van onze projecten verwijzen 
naar elkaar door en leren van elkaar. Er is ruimte voor het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Door corona ging er het afgelopen jaar veel anders dan 
anders. Toch leverde dit ook positieve inzichten op. 
Daarom hebben we voor de interviews in dit jaarverslag 
gekozen voor het thema: wat biedt de ‘nieuwe tijd’ ons 
aan kansen? We zijn heel blij met de inbreng van Frances 
Gallimore, die voor de interviews zorgde en Wim van der 
Mik, die de geïnterviewden op de foto zette.

Er is in 2020 veel gebeurd om dankbaar voor te zijn.  
Zo meldden zich veel meer nieuwe vrijwilligers dan 
normaal en groeide de bereidheid om iets voor de ander 
te doen. We hebben daar op ingespeeld door een aantal 
basistrainingen online uit te voeren, zodat vrijwilligers 
snel aan de slag konden. Vanuit subsidiegevers en fondsen 
ontvingen we veel begrip en coulance voor het feit dat een 
project soms tijdelijk stillag of anders verliep.

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

Hanny de Kruijf, 
directeur

Dit jaar staat ons logo op de voorkant. Toen we in 2013 
bezig waren met de nieuwe huisstijl van Samen 010, had ik 
het beeld voor me van Unilever. Als je goed kijkt, zie je op 
alle Unileverproducten de bekende ‘U’ staan. Bij Samen 
010 willen we dat verbindende effect ook bereiken met 
ons ‘010-kroontje’, waarin je openslaande kerkdeuren of 
kerkramen kunt zien. Want onze projecten, zoals Serve 
the City Rotterdam, Motto, of het Odensehuis Rotterdam, 
zijn bij veel mensen bekend, maar dat Samen 010 daar 
als stedelijke organisatie achter zit is bij velen een stuk 
minder bekend.

Toch is de overkoepelende functie van Samen 010 een 
belangrijke. Niet alleen voor onze projecten - waarbij we 
op veel verschillende terreinen actief zijn, in vrijwel alle 
gebieden van Rotterdam, met een groot netwerk en bereik - 
maar ook als aanspreekpartner voor de gemeente of 
fondsen. We kennen veel sleutelfiguren en weten wat er 
speelt in de stad, of het nu gaat om armoede en schulden, 
eenzaamheid, of behoefte aan zorg.

Ook onze medewerkers ervaren die meerwaarde.  
We hebben een gezamenlijke backoffice voor het 
secretariaat, de boekhouding en personeelszaken. 
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‘We zijn veel sneller bereikbaar
en een stuk flexibeler’

‘Ik weet nog goed dat een collega voor het eerst een 
training via Zoom moest geven. Hij vond het helemaal niks 
en was bang dat het hem niet zou lukken. En dan moet je je 
voorstellen, hij is normaal echt de expert die zelfverzekerd 
voor de groep staat en alles op orde heeft. En nu zat hij voor 
zijn beeldscherm met haperend geluid en een computer die 
niet wilde meewerken.’

Voor 27.000 Rotterdamse huishoudens is het krijgen 
van energie niet vanzelfsprekend. Het betalen van 
de energierekening is voor hen elke maand weer 
een uitdaging. De Energiebank wil energie als eerste 
levensbehoefte voor deze huishoudens bereikbaar 
houden. Daarom leiden we vrijwillige Energiecoaches 
op, die samen met de huishoudens aan de slag gaan 
om de energierekening blijvend te verlagen. Daarbij 
is het belangrijk om te weten wat je aan energie 

verbruikt en hoe je hierop kunt besparen. Als steuntje 
in de rug ontvangen de huishoudens een pakket met 
energiebesparende producten.

In 2020 waren huisbezoeken aan het begin van de corona- 
pandemie niet langer toegestaan. Al snel hebben we een  
online intervisiebijeenkomst voor de coaches georgani-
seerd, waarin ze advies kregen over hoe ze de coaching 
op afstand voort konden zetten. Ook de training hebben 
we omgebouwd naar een online training. Op die manier 
konden we toch coaches werven en opleiden, en huis-
houdens koppelen aan coaches. 

We hebben 4 intervisieavonden georganiseerd. Tijdens 
deze avonden hebben we aandacht besteed aan onder-
werpen als: meterkast, online coaching en stads- en  
blokverwarming. 

Er liepen 60 coachingstrajecten, waarvan er 23 zijn afge-
rond en de rest loopt nog. In totaal waren het afgelopen 
jaar 29 Energiecoaches actief. Er zijn 8 Energie-coaches via 
een online training opgeleid en voor corona hebben we 
ook 3 klassen van het Hoornbeeck College opgeleid  
tot Energiecoach.

Om bekend(er) te worden bij de huishoudens met een laag 
inkomen, hebben we eind 2020 via de Voedselbank 2200 
ledlampen (met flyer) uitgedeeld.

Energiebank 
Rotterdam
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Jane Martie-Chatlein -
coördinator van de Energiebank Rotterdam



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. Hiermee bedoelen we niet alleen dat een 
hulpvrager veel zelf kan, maar zich ook bewust is van de 
eigen tekortkomingen en daar effectief hulp bij weet te 
zoeken. Een Budgetmaatje neemt niet over, maar kijkt en 
helpt mee en probeert ontbrekende vaardigheden stap 
voor stap aan te leren. 

Voordat de Budgetmaatjes aan de slag mogen, krijgen 
ze eerst een driedaagse training. 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. 

In 2020 waren er 124 maatjes actief binnen Rotterdam. 
Naast de inzet van Budgetmaatjes bij de mensen thuis 
was er, tot corona, een team van 4 Budgetmaatjes actief 
tijdens het spreekuur van Vraagwijzer IJsselmonde. Deze 
maatjes hielpen hulpvragers met formulieren, financiële 
vragen, aanvragen voor de Voedselbank en voor de 
schulddienstverlening van de Kredietbank Rotterdam.

Corona bracht meer verandering voor ons project. 
Intervisiebijeenkomsten konden niet langer fysiek 
plaatsvinden, maar alleen nog via beeldbellen. Doordat 
het bezoekwerk lastiger werd, duurde de begeleiding 
door de maatjes langer dan gebruikelijk. Bijscholing in 
praktische vaardigheden was niet langer fysiek mogelijk, 
maar online wel: nooit eerder deden er zoveel maatjes 
mee. Dat houden we er dus in!

Budgetmaatjes 010‘Ik zei tegen hem: “Kom, we gaan het samen doen. Ik ben 
je assistent en help je met de techniek en het delen van je 
scherm en dat soort dingen.” Zo ging het langzaam steeds 
beter. Hij vindt fysiek lesgeven nog steeds prettiger, maar hij 
accepteert dat het niet anders kan en zit niet bij de pakken 
neer.’

‘Dat zie je ook terug bij de energiecoaches, zij zijn gewend  
om fysiek op huisbezoek te gaan en samen met de huis-
houdens een rondje door het huis te lopen. Ze kijken hoe 
de energie wordt verbruikt, hoe er wordt gekookt of hoe 
iemand zijn huis verwarmt en op basis van die analyse 
geven ze tips en maken ze iemand bewust van wat hij  
of zij kan doen om minder energie te gebruiken.’

‘Fysiek bezoek blijft het meest optimaal, maar we zijn 
toch gaan kijken naar hoe we het maximale uit online 
contact konden halen. We hebben met elkaar geoefend in 
hoe je online kunt coachen. Hoe kan iemand bijvoorbeeld 
zelf met zijn telefoon een rondje door het huis lopen? 
Sommige vrijwilligers vonden het een hele stap en waren 
terughoudend, maar we hebben het geprobeerd en samen 
hebben we onze angsten overwonnen.’

‘Je realiseert je dat we veel vanzelfsprekend vonden.  
Vroeger liep je op kantoor makkelijk naar elkaar toe met  
vragen, maar dat kan niet meer. Je moet gestructureerd  
werken. We hebben daarom veel vaker overleg met elkaar.  
Vroeger was een keer per maand voldoende, maar nu  
spreken we zeker een keer per week online af. En het  
bijzondere is, dat we daardoor veel meer van elkaar op  
de hoogte zijn want we zien alle collega’s nu veel vaker.  
Je kunt daarnaast ook veel makkelijker van de ene afspraak 
naar de volgende. Als wij om tien voor twee een meeting 
beëindigen, kan ik om twee uur weer een volgende  
afspraak in, bij wijze van.’

‘We kunnen nu ook meer trainingen aan nieuwe energie-
coaches geven. Voorheen moest je een ruimte huren en 
wachten tot de groep groot genoeg was om door te gaan.  
Je hebt tenslotte toch kosten. Maar nu kunnen we een 
training met twee personen ook door laten gaan. Al met 
al zijn we door corona en het online werken veel sneller 
bereikbaar en een stuk flexibeler.’
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Contact is belangrijk, dus toen fysieke 
intervisiebijeenkomsten niet meer mogelijk waren 
zijn we snel overgeschakeld naar online intervisie. En 
dat bleek te werken: ook de bijscholing wordt nu veel 
online verzorgd. Het project Budgetmaatjes wordt in 
Capelle steeds bekender. Naast de goede samenwerking 
tussen de coördinatoren en de Budgetmaatjes, groeit 
de samenwerking met de gemeente Capelle aan den 
IJssel, Welzijn Capelle en andere organisaties. Een 
van onze coördinatoren maakt deel uit van het team 
‘Vroegsignalering’ van de gemeente, waardoor we onze 
hulp al bij beginnende schulden in kunnen zetten.

Dat er in Rotterdam veel kinderen in armoede opgroeien, 
is bekend. Daarom hebben we het project Budgetmaatjes 
Plus opgezet. De vrijwilligers van Budgetmaatjes 
Plus helpen gezinnen met financiële problemen, net 
als bij Budgetmaatjes 010, maar de vrijwilligers van 
Budgetmaatjes Plus krijgen een extra training waarbij de 
kinderen en het verder helpen van hun ouders centraal 
staan. We besteden niet alleen aandacht aan de financiële 
opvoeding van de kinderen en wat het met ze doet om op 

te groeien in armoede, maar ook aan gesprekstechnieken 
en het doen van (vrijwilligers)werk. Onze getrainde 
Budgetmaatjes Plus-vrijwilligers werken samen met de 
ouders aan een betere financiële situatie van het gezin. 
Daarnaast bieden ze ondersteuning bij de financiële 
opvoeding van de kinderen, zodat deze als volwassene 
verstandig met hun financiën om kunnen gaan.

In 2020 koppelden we 5 gezinnen aan Budgetmaatjes 
Plus-vrijwilligers en hebben we 17 nieuwe vrijwilligers 
geworven. 4 van deze vrijwilligers moeten nog worden 
getraind, de andere vrijwilligers kunnen we inzetten bij 
nieuwe gezinnen. 

Budgetmaatjes Plus

Budgetmaatjes
Capelle
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Het jaar 2020 gaat als een bijzonder jaar de 
geschiedenisboeken in. Door het virus werd de wereld 
anders en ook de hulp die we konden bieden. Het is 
zoeken geweest naar wat nog wel kon en wat niet. 

Geweldig hoe creatief de vrijwilligers waren in het 
vinden van oplossingen! De Budgetmaatjes gingen door 
waar het kon op diverse manieren: telefonisch contact, 
wandelafspraken, maar ook gesprekken aan de voordeur. 
De verwachting was dat er veel hulpvragen zouden 
komen, want de coronacrisis hakte er bij veel mensen 
financieel goed in. Dat bleek niet zo te zijn. Wel meldden 
veel nieuwe vrijwilligers zich aan. We konden 16 nieuwe 
maatjes opleiden. Er zijn nu 47 Budgetmaatjes aan het 
project verbonden! 

‘We hebben nieuwe oplossingen 
die we ook na de crisis kunnen 
gebruiken’
Anetta Eilander - 
coördinator van het project Budgetmaatjes Capelle

‘Door de coronacrisis kwamen we voor een aantal uit-
dagingen te staan, want je kunt fysiek nu eenmaal beter 
hulp verlenen dan online. Als je bij de hulpvragers thuiskomt 



Er zijn in Rotterdam heel veel kinderen die niet op vakantie 
kunnen. Speciaal voor deze kinderen organiseren we de 
Donderdag Bijzonderdag en de Vrijdag Xtra Bijzonderdag. 
Deze dagen vinden normaal gesproken plaats tijdens de  
zomervakantie en de kerstvakantie. Wij nemen de kinderen 
dan gratis mee met leuke uitstapjes in Rotterdam. Op de 
donderdag gaat het om kinderen van 6-10 jaar en op de 
vrijdag van 11-14 jaar. 

Vanwege corona konden deze bijzondere dagen het 
afgelopen jaar niet doorgaan en dat was heel erg jammer. 
De scholen gingen dicht, de kinderen misten hun vrienden 
en verveelden zich. We hebben contact gezocht met de 
ouders om te horen hoe het met ze ging en om te vragen of 
we iets voor ze konden betekenen. De meesten zeiden dat 
het goed ging, maar bij doorvragen bleek dat in sommige 
gevallen niet zo te zijn. Om toch iets voor de kinderen 
te regelen, hebben we contact gezocht met diaconale 
projecten die een zomerprogramma hadden, zodat wij 
‘onze’ kinderen door konden sturen naar leuke activiteiten 
in hun eigen buurt. Ze konden ook deelnemen aan de 
Zomercampus vanuit de Gemeente Rotterdam.

Samen met onze vrijwilligers hebben we voor 21 kinderen 
leuke goodiebags gemaakt met daarin een paar spelletjes 
en iets lekkers. De vrijwilligers brachten die goodiebags 
naar de kinderen toe en kregen hele blije koppies te zien. 
Wat hadden ze elkaar gemist! 

Donderdag 
Bijzonderdag
& 
Vrijdag 
Xtra Bijzonderdag

tijdens een intakegesprek, dan kun je beter aflezen in welke 
situatie iemand zit en hoe groot het probleem precies is. Als 
het in huis een grote rommel is, dan kun je wel beoordelen 
dat de administratie waarschijnlijk ook niet op orde is. 
Maar, als iemand zegt dat ze alleen een paar ongeopende 
enveloppen heeft, dan kun je vanaf het beeldscherm niet 
zien dat er in werkelijkheid vier big shoppers vol ongelezen 
post staan, bij wijze van spreken.’

‘Veel dingen kunnen gelukkig wel online. Coachen of aan- 
moedigen om iets te doen, dat gaat prima via videobellen.  
We houden nu ook onze intervisie online en het voordeel  
daarvan is dat niemand hoeft te reizen. Vooral ’s avonds  
in de winter kan dat voor veel vrijwilligers prettig zijn.
Er is ook veel tijdswinst door het werken op afstand. Een 
nieuwe vrijwilliger gaf dit zelfs aan als reden om zich aan 
te melden als Budgetmaatje. Omdat hij niet meer naar 
kantoor hoefde, hield hij elke dag twee uur over aan  
reistijd en dat kon hij dus nuttig inzetten.’

‘Ik ben echt trots op onze vrijwilligers. Het is zo mooi om 
te zien hoe iedereen zich blijft inzetten en gedreven is om 
mensen te helpen. We hadden bijvoorbeeld een vrijwilliger 
van 70-plus die vastberaden was om huisbezoek te blijven 
doen. Die moesten we echt op het hart drukken om dit niet 
te doen, want hij viel binnen de risicogroep.’

‘We worden ook creatiever. Zo hebben we natuurlijk veel 
met papierwerk te maken en het is toch een stuk lastiger 
praten als je dat niet kunt zien. Toen zijn vrijwilligers er 
foto’s van gaan maken om er zo via Whatsapp over te 
kunnen communiceren.’

‘Af en toe vindt er nog wel een huisbezoek plaats, als dat  
voor beide partijen mogelijk is en natuurlijk op anderhalve 
meter afstand. Soms blijft een vrijwilliger even in de 
hal staan voor overleg. Als iemand echt niet fysiek wil 
afspreken, dan koppelen we daar een Budgetmaatje 
aan dat goed overweg kan met videobellen. We hebben 
een mooie, gemêleerde groep vrijwilligers, van jong tot 
oud, zodat we altijd wel iemand vinden die goed bij een 
hulpvrager past. Want dat is heel belangrijk.’

‘Al met al kijkt iedereen naar wat mogelijk is. Ook in een 
crisis hoef je niet stil te zitten. Als je creatief en flexibel bent, 
kun je verder kijken dan de kaders. We hebben nieuwe 
oplossingen bedacht die we ook na de crisis nog kunnen 
gebruiken.’
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Zin in het leven! een programma op thema en tijd, waarvoor mensen zich 
kunnen aanmelden om vervolgens deel te nemen aan 
de groepsgesprekken. Met deze variant van Zin in bellen! 
willen we graag nieuwe gespreksgroepen vormen, die 
structureel of incidenteel met elkaar in gesprek gaan 
over betekenisvolle onderwerpen. Zin in bellen! is er voor 
iedereen boven de 55. Inbellen kan gewoon met een vaste 
telefoon, een smartphone of internetverbinding zijn niet 
nodig.

Zin in het leven! richt zich op het bevorderen 
van verbinding tussen ouderen door middel van 
themabijeenkomsten waarbij ontmoeting en zingeving 
centraal staan. Thema’s die aan de orde komen zijn 
bijvoorbeeld ‘troost’ , ‘familie’ of ‘werkzaam leven’  
en worden begeleid door de projectleider en  
opgeleide vrijwilligers. 

Op drie locaties in IJsselmonde en vier locaties in 
Zevenkamp komen maandelijks groepen ouderen bij 
elkaar onder het genot van een gezamenlijke lunch of 
koffie met een taartje. Tot maart 2020 ging dit goed, 
maar… toen gooide corona roet in het eten. 

In april konden de projectleiders van Zin in het leven! 
een cursus volgen over het leiden van telefonische 
groepsgesprekken. Zo ontstond: Zin in bellen! Hiermee 
konden we de gesprekken met ‘onze’ ouderen voortzetten 
en contact met ze onderhouden, totdat we na corona weer 
fysiek bij elkaar kunnen komen. 

In de wijken Hoogvliet, Pernis, Feyenoord, Charlois,  
Overschie en Rozenburg zijn we gestart met een  
andere variant van Zin in bellen! Hierbij bieden we  

Het jaar ging voortvarend van start met ruim 40 senioren 
die de maandelijkse Donderdag Bijzonderdag Senior 
in de Maranathakerk op Zuid bezochten. In februari 
organiseerden we een ‘wereldreis’. De deelnemers leer-
den Chinese woordjes, deden een klompendans, aten 
Surinaamse hapjes en maakten Afrikaanse hoofdtooien. 

Toen in maart de situatie in Nederland veranderde, 
toonden de vrijwilligers hun creativiteit en flexibiliteit. 
Ze hielden contact met de deelnemers door hen leuke 
kaartjes, brieven en zelfgemaakte boekjes met puzzeltjes 
en verhaaltjes toe te sturen. Maar de telefoontjes werden 
het meest gewaardeerd. 

Vanaf de zomer konden we elkaar weer ontmoeten, 
maar wel in aangepaste vorm. De groep werd in tweeën 
gedeeld: een groep ’s ochtends en een groep ’s middags 
met hetzelfde programma. De coronamaatregelen werden 
keurig nageleefd. Anderen ontmoeten en aandacht krijgen 
zijn zó belangrijk, zeker als je je angstig en alleen voelt.  
De behoefte aan onze activiteiten blijft groot.

Donderdag 
Bijzonderdag 
Senior

10



ouderen was het niet altijd makkelijk. Ze vonden het eng  
om te bellen en er was ook een technische drempel, want  
het inbellen ging via een aantal stappen met een code.  
Dat vond ik weleens frustrerend. Want aan de ene kant  
weet je dat mensen eenzaam zijn en je hébt een oplossing, 
een verlichting voor het probleem. En toch lukte het niet 
altijd om die twee dingen bij elkaar te brengen.’

‘Soms zagen we het even niet meer zitten, maar dat heeft 
ons ook dichter bij elkaar gebracht. Als ik er een hard 
hoofd in had, trok Remy mij uit de put en als Remy er 
klaar mee was, moedigde ik hem juist weer aan om door 
te gaan. We werden creatiever en flexibeler en de manier 
van samenwerken veranderde. Door corona spraken we 
bijvoorbeeld bij elkaar thuis af voor overleg in plaats van 
op kantoor. Dat zou je anders nooit doen. Daardoor leer je 
elkaar op een andere manier kennen. Dat is wel mooi.’

‘Inmiddels draait Zin in bellen! goed. En het leuke is, 
juist omdat we nu niet gebonden zijn aan een locatie, 
ontmoeten mensen uit verschillende wijken elkaar. 
Ouderen uit Feyenoord bellen met ouderen uit Zevenkamp. 
Dat is bijzonder. Dus als corona straks voorbij is zullen we 
Zin in bellen! ook blijven doen. Want door corona zijn we  
ons ervan bewust geworden dat je niet altijd hoeft te reizen 
om met elkaar in contact te komen.’

‘Ik begon in februari 2020, net een maand voor de corona-
crisis. Ik liep eerst mee met een bestaande bijeenkomst van 
Zin in het leven! om ervaring op te doen. Dat was echt nog 
een fysieke groepsbijeenkomst, met koffie en thee en alles. 
Daarna mocht ik samen met Remy Jacobs hetzelfde project 
opzetten in de wijken Pernis en Hoogvliet. We hadden al 
afspraken en plannen gemaakt met wijkteams en diaconale 
overleggen. En toen kwam corona. Groepsbijeenkomsten 
mochten niet meer, laat staan met kwetsbare ouderen, dus 
het werd al snel duidelijk dat we niets meer konden doen. 
We probeerden wel in contact te blijven met de ouderen 
door af en toe te bellen en een kaartje te sturen.’

‘Vlak voor de zomer bedachten we om belgesprekken te  
starten in de wijk Zevenkamp. Er was een manier waarbij  
de gespreksleider in Zoom kon inloggen en de ouderen  
konden inbellen met hun vaste telefoon. Dat werkte in  
principe goed, maar in het begin merkte je dat iedereen  
nog wel zoekende was. De vrijwilligers vonden het natuurlijk 
minder leuk om hun werk online te doen. En ook voor de 

‘Je leert elkaar op een andere 
manier kennen’
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Julia van Bergen – 
coördinator van het project Zin in het leven!



‘Anders’, hiermee laat 2020 zich het best omschrijven. 
Odensehuis Rotterdam is een inloophuis voor mensen 
met beginnende geheugenproblemen, hun mantelzorgers, 
familie en vrienden. En half maart 2020 viel alles stil. 
Wat nu? Het kon toch niet zo zijn dat we onze bezoekers 
en mantelzorgers in de steek moesten laten? Door de 
coronamaatregelen mocht er ineens heel veel niet 
meer, maar dit konden we gelukkig nog wél doen: uren 
telefoneren, tuingesprekken voeren, galerijbezoekjes 
afleggen, (crea-)doe-tasjes maken en bij de mensen 
langsbrengen. 

Tegelijkertijd werkten we toe naar het moment waarop 
het Odensehuis weer open zou mogen: startnotitie en 
protocollen schrijven, van ruimte wisselen, materialen 
desinfecteren en bedenken hoe alles in de praktijk zou 
gaan werken. Onwennig, voorzichtig en zoekend naar de 
- hopelijk tijdelijke - ‘nieuwe werkelijkheid’: geen inloop 
maar op afspraak, geen kopje thee voor de mantelzorgers 
maar een gesprekje bij de deur. 

En toen halverwege juni de blijdschap dat het Odensehuis  
- op aangepaste wijze – uiteindelijk weer open kon. Wat is  
menselijk contact toch belangrijk! We konden weer kleine  
groepjes mensen ontvangen, samen een spelletje spelen  
(op gepaste afstand en met veel ontsmettingsmomenten),  
gesprekken voeren, zittend proberen te bewegen op 
muziek, met elkaar lachen om alles en niks. Natuurlijk  
was het jammer dat sommige dingen niet meer konden, 
maar er kon nog zoveel wél! Samen hebben we er het 
afgelopen jaar iets (anders) van gemaakt.

In 2020 waren er 15 vrijwilligers actief, die het onder 
begeleiding van 2 coördinatoren gezellig maakten voor 
gemiddeld 12 (vóór corona ruim 22) deelnemers per week. 

Odensehuis 
Rotterdam

Motto biedt ondersteuning op het gebied van zingeving 
en levensvragen aan zelfstandig wonende ouderen door 
getrainde vrijwilligers. In de ondersteuning staat de 
mens centraal, met zijn vragen, vreugde en verdriet. Het 
contact van de vrijwilliger met de cliënt is primair gericht 
op present zijn, op actief luisteren en aandacht. Door de 
houding van de vrijwilliger en de vertrouwensband die 
wordt aangegaan, wordt het de oudere mogelijk om weer 
grip krijgen op zijn of haar eigen leven in situaties van 
verlies en tegenslag. Tijdig signaleren en tijdig bezig gaan 
met de zoektocht naar nieuwe zin, voorkomt dat ouderen, 
die te maken krijgen met tegenslag of crisis, structureel te 
kampen krijgen met eenzaamheid of sociaal isolement.

Mevrouw Pietersen (91 jaar) woont zelfstandig. Vóór 
corona ging ze twee keer per week naar activiteiten in 
een woon-zorgcomplex voor ouderen vlakbij haar huis. 
Sinds de eerste lockdown liggen deze activiteiten stil 
en zit mevrouw alleen nog maar thuis. Mevrouw hoort 
slecht, het zicht wordt steeds minder en ze heeft veel pijn. 
Hoewel haar twee kinderen af en toe op bezoek komen, 
voelt ze zich erg eenzaam en duren de dagen lang. “Ik loop 
van mijn bed naar de bank en van de bank naar mijn bed, 
wat heeft mijn leven nog voor zin?” Met het wegvallen van 

haar wekelijkse activiteiten verliest zij ook het gevoel van 
‘ergens bij horen’ en ‘er toe doen’, waardoor er existentiële 
zingevingsvragen naar boven komen. 

Ondanks alle beperkende coronamaatregelen stond Motto 
thuiswonende ouderen hierin bij. In totaal hebben 108 
vrijwilligers ondersteuning geboden op het gebied van 
zingeving en levensvragen. Opgeteld bij de inzet van de 
geestelijk verzorgers van de vijf Motto-projecten werden in 
de gebieden IJsselmonde, Prins Alexander, Hillegersberg-
Schiebroek, Delfshaven en Noord in totaal 224 ouderen 
bezocht.

Motto
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‘Rummikub, Memory en Sjoelen gaat niet zomaar, want 
iedereen moet op afstand van elkaar blijven, dus je kunt 
niet meer gezellig met zijn allen rondom de tafel zitten. 
Toen haalde ik er een groot canvasdoek bij waar we de 
memorykaartjes op konden leggen en zo schoven we 
het doek naar elkaar door. En tussendoor alle stukjes 
ontsmetten hè, je ontsmet je een ongeluk. Maar als je dan 
ziet wat voor lol iedereen heeft! En, we hebben geen één 
coronageval gehad. Dat is echt iets om blij van te worden, 
het kán gewoon.’
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‘We zijn terug in de tijd van toen we nog tevreden waren met 
de kleine dingen in het leven. We kwamen uit een haastige 
maatschappij, waarin je continu aan het jagen was naar 
hoe het nóg beter kon. Maar, door de maatregelen rondom 
corona hebben we geleerd om bewuster de tijd voor elkaar 
te nemen en konden we al blij worden van een rondje om de 
boom. Ja, ik kan wel zeggen dat tevredenheid mijn woord 
van 2020 is.’

‘Dat besef kwam niet gelijk hoor, want je brein denkt 
in eerste instantie: en nu kunnen we dus helemaal niks 
meer. Ik was er in het begin dan ook niet blij mee toen het 
Odensehuis van de gemeente dicht moest. Je begrijpt dat 
het moet, want we hebben met een enorm kwetsbare groep 
mensen te maken. Maar dat we twee maanden niks konden 
doen, dat vond ik behoorlijk frustrerend. Ik zal ook nooit de 
glimlach op het gezicht van de mantelverzorgers vergeten 
toen we in juni eindelijk weer open mochten, zo mooi. Wat 
een opluchting. Want voor hen is het heel zwaar geweest. 
Ga er maar aan staan, vierentwintig/zeven de zorg voor je 
schoonmoeder.’

‘Alles moest anders en dat was spannend want je vraagt 
je af hoe je dat in de praktijk gaat doen. Je moet continu 
opletten dat de senioren niet te veel bewegen of te dicht 
bij elkaar komen en na elk toiletbezoek moet je er meteen 
achteraan om te ontsmetten. We liepen ons de benen uit  
het lijf en wasten onze handen letterlijk stuk. Maar het is  

het allemaal waard, want je krijgt er zoveel voor terug.  
De bezoekers zijn zo blij dat ze weer samen kunnen zijn.’

‘Veel activiteiten konden niet meer, maar je moet er gewoon 
een beetje creatief mee omgaan en er de lol van inzien. We 
konden het zo gek niet bedenken. Het mooiste vind ik onze 
‘zitstokvolleybal’. We zetten de senioren in een lekkere stoel, 
met een plastic stok van anderhalve meter in hun handen en 
een ballon, en die moesten ze dan over een zelfgespannen 
lijntje proberen te tikken. Het lijkt misschien niks, maar voor 
hen is het geweldig. Enorm fanatiek werden ze ervan.’

‘Je moet er de humor 
van inzien’
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Erica Meijerink – 
coördinator van Odensehuis Rotterdam

Bij Logeerhuis De Buren zorgt een team van enthousiaste 
vrijwilligers o.l.v. van twee parttime coördinatoren voor  
een rustig, gezellig en comfortabel verblijf. Hier kunnen 
mensen logeren die bijvoorbeeld na een ziekenhuis-
opname naar huis mogen, maar niet in aanmerking komen  
voor een indicatie zorg met verblijf. Wanneer thuis onder- 
steuning en hulp ontbreken, kan iemand gebruik maken  
van het logeerhuis om daar aan te sterken, te revalideren 

en te reactiveren in een huiselijke omgeving. Het logeer- 
huis biedt ook ondersteuning bij mantelzorg. Logeerhuis 
De Buren heeft 14 kamers. Er zijn 8 bedden voor herstel-
gasten en 6 voor respijtgasten. 

2020 begon erg goed. Tijdens de eerste maanden 
verbleven er 36 gasten in ons logeerhuis, maar in 
maart veranderde dat door de coronacrisis. Direct 
na de afkondiging van de lockdown konden we geen 
nieuwe gasten meer toelaten en bleven de meeste vrij-
willigers thuis. We troffen diverse maatregelen, zodat 
de overgebleven gasten op verantwoorde wijze in het 

Logeerhuis De Buren



Serve the City
Rotterdam

Serve the City Rotterdam activeert kerken en vrijwilligers 
om zich in te zetten voor de bloei van Rotterdam. Door 
onze jaarlijkse acties brengen we mensen in beweging 
voor de stad: samen met onze partners organiseren we 
in het voorjaar de Hemelvaartsactie en in het najaar de 
benefietactie Sint voor Kint. 

Vanwege corona werd de driedaagse Hemelvaartsactie dit 
jaar omgebogen naar ‘een hoopvol geluid tussen Pasen 
en Hemelvaart’. Samen met de wijkpartners hebben we 
mooie manieren gevonden om mensen te laten weten 
dat er aan hen wordt gedacht. Door het uitdelen van 
325 boeketten en 750 kaarten en kleurplaten konden 
we mensen een hart onder de riem steken. Daarnaast 
deelden we plantjes uit, versierden we straten met 
stoepkrijttekeningen, bakten we poffertjes, zamelden we 
houdbare producten in voor de Voedselbank, maakten 
we wijken schoon, organiseerden we wandelingen en 
nog veel meer. Op Hemelvaartsdag sloten we de acties 
feestelijk af met het uitdelen van 2650 taartpunten en 
muziekoptredens op 9 verschillende locaties. In totaal 
hebben er 60 kerken in 11 wijken meegedaan.

Sint voor Kint is onze jaarlijkse benefietactie met als 
doel geld op te halen voor Rotterdamse kinderen die 
opgroeien in armoede. We activeren groepen en kerken 
om sponsoracties te organiseren en werven aanvullend 
geld bij fondsen en bedrijven. Van de opbrengst geven 
we de ouders rond Sinterklaas een cadeaubon van en 
speelgoedwinkel waarmee zij zelf een sinterklaascadeau 
kunnen kopen voor hun kinderen. 

De creativiteit van de vrijwilligers zorgde voor mooie 
sponsoracties, zoals de ‘3x3-kruidnotenactie’ en een 
‘escaperoom’ om thuis te doen. Daarnaast was er een 
aangepaste sponsorloop, een statiegeldflesseninzameling 
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logeerhuis konden verblijven en de vrijwilligers veilig hun 
werk konden doen. In juli konden we weer voorzichtig 
starten met een maximale bezetting van 6 gasten en een 
beperkte inzet van vrijwilligers.

Het afgelopen jaar ontving het logeerhuis in totaal 54 
logeergasten. Daarvan waren er 23 herstelgasten en 31 
respijtgasten. Het bezettingspercentage bij Logeerhuis De 
Buren over heel 2020 was 35,4. De doelgroep is zeer divers. 
De leeftijd varieert van 20 tot 90 jaar. De gasten komen uit 
de regio Rotterdam en soms daarbuiten. Het aantal gasten 
met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse 
bedraagt momenteel 15 procent. Ook het afgelopen jaar 
mochten we weer gasten verwelkomen die eerder in het 
logeerhuis verbleven.

In 2020 waren 72 vrijwilligers actief. Vanwege het corona-
virus was er een minimale bezetting. De financiering voor  
het verblijf van herstelgasten heeft in 2020 een vastere 
vorm gekregen. Het wordt nu vergoed door hun ziekte-
kostenverzekering. Logeerhuis De Buren is inmiddels een 
gevestigde naam, waar medewerkers uit zorg en welzijn  
in Rotterdam graag naar doorverwijzen.
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‘In een tijd waar niemand een draaiboek voor had, hebben 
we toch veel kunnen doen. We zijn zelfs gegroeid. Er hebben 
dit jaar meer kerken meegedaan aan onze wijkacties en  
er zijn ook nieuwe wijken bij gekomen. Een mooi voorbeeld 
vind ik de uitbreiding met het gebied Carnisse. Daar werd 
voor het eerst vanuit de kerken contact gelegd met een 
seniorenflat. De ouderen in deze flat waren eenzaam  
en toen hebben we met elkaar bedacht om hen rond  
Pasen een bosje tulpen te bezorgen met een kaartje erbij.  
Dat werd enorm gewaardeerd. Op het kaartje stonden  
de contactgegevens van de vrijwilligers en meerdere 
senioren namen dan ook contact op om hen te bedanken.’

‘Naar aanleiding van deze tulpenactie werden er in de 
zomer vervolgens kleine ontmoetingen georganiseerd in 
de tuin van de seniorenflat. Deze hadden ze in de wijk zelf 
opgezet. En dat laat zien hoe een actie zoals deze van grote 
toegevoegde waarde is voor het maken én versterken van 
nieuwe contacten. Het gaat niet om een actie, maar om 
structurele contacten en projecten. Als dit soort initiatieven 
ontstaat naar aanleiding van een actie, dan word ik heel  
blij, want dan weet ik dat we ons werk goed hebben 
gedaan.’

en waren er diverse verkoopacties. Dankzij de fantastische 
inzet van de betrokken groepen, kerken, bedrijven, 
fondsen en persoonlijke giften, hebben we in 2020 het 
geweldige resultaat van € 51.500,- behaald. Hiermee 
konden we 2575 Intertoys-cadeaubonnen t.w.v. € 20,-  
uitdelen via de Voedselbank Rotterdam en andere 
maatschappelijke organisaties. 

‘We wisten in maart al dat de meeste van onze grootschalige 
ontmoetingsacties rondom Hemelvaart niet door konden 
gaan, maar we zijn snel gaan kijken naar wat er nog wél 
kon. Veel van onze projecten waren al goed uitgedacht, 
alleen de vorm veranderde. De projecten werden klein-
schaliger en de actieperiode werd verruimd van Pasen 
tot en met Hemelvaart in plaats van de gebruikelijke 
driedaagse buurtacties tijdens Hemelvaart.’

‘Tegelijkertijd hebben we in 2020 veel meer acties georga-
niseerd. We deelden bloemen uit met Pasen, organiseerden 
een kaarten- en kleurplatenactie in april en bedachten 
tijdens Hemelvaart een taartenactie met muziek. Er zijn 
daardoor veel nieuwe lokale samenwerkingen ontstaan 
met organisaties als verzorgingshuizen en instellingen voor 
mensen met een beperking, maar bijvoorbeeld ook met 
lokale ondernemers zoals bakkers.’ 

‘Er werden ook veel losse wijkacties opgezet en daarbij 
keken we steeds per wijk samen met de lokale partners 
naar creatieve manieren om gezamenlijk van betekenis te 
zijn in de wijk. Als er iets is wat deze tijd ons heeft laten zien, 
dan is dat wel het belang van sterke lokale netwerken. Als 
Serve the City spelen we een faciliterende rol en bedenken 
we graag ideeën, maar we willen vooral ook de wijken de 
ruimte bieden om het zelf te doen. We willen mensen in een 
positie brengen waarin ze hun eigen kracht en die van een 
ander kunnen ontplooien.’

‘Deze tijd 
heeft ons laten zien 
wat het belang 
van sterke lokale 
netwerken is’
Dorothee van der Veer – 
coördinator van Serve the City Rotterdam



Het Michahuis is een diaconaal studentenhuis in 
Rotterdam-Charlois. 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 Netwerk 
Nieuw Rotterdam, de Voedselbank en Samen 010, 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 vrijwilligerswerk te doen. In 2020 werd het huis 
bewoond door gemiddeld 9 studenten en daarmee was 
het net als voorgaande jaren zo goed als vol. Waar je in 
deze tijden veel hoort over eenzaamheid bij studenten, is 
het verheugend om te merken dat men in het Michahuis 
écht steun aan elkaar heeft!

Michahuis
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Iedereen doet ertoe en hoort erbij, dus ook mensen met 
een verstandelijke beperking. Kerkplein organiseert 
daarom met 16 vaste vrijwilligers en vele helpende handen 
vanuit de kerken doorgaans 10 gezellige activiteiten per 
jaar: excursies, vieringen, spel, knutselen, samen eten en 
nog veel meer. Hierbij besteden we niet alleen aandacht 
aan zingevingsvragen, de eigen identiteit of het geloof, 
maar vooral aan elkaar. 

Kerkplein is voor de deelnemers van grote waarde, omdat 
de daar ontstane vriendschappen een onderdeel vormen 
van hun eigen sociale netwerk. De groep vrijwilligers en 
deelnemers is vrij constant en draagt daarmee bij aan 
stabiliteit en continuïteit in het leven van de deelnemers. 
In de vertrouwelijke omgang met elkaar, de vrijwilligers 
en de coördinator, vinden de deelnemers erkenning en 
eigenwaarde.

In 2020 waren er vanwege corona slechts 4 bijeenkomsten 
mogelijk. Om toch contact te houden met de deelnemers 
hebben we kaartjes gestuurd en goodiebags aan huis 
bezorgd. Daarnaast belden we regelmatig met de 
deelnemers en hebben we, op veilige afstand van elkaar, 
samen gewandeld of op een bankje bijgepraat. 

In samenwerking met de ASVZ en ICAD is er vanuit 
bijbelclub ‘de Rank’ in de Oosterkerk in Capelle a/d IJssel 
een nieuwe gespreksgroep voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking tot stand gekomen.

Wat nemen we mee? Dat staat op de balpen die naar de 
deelnemers is gestuurd: ‘Hoe het ook zij, God is erbij’.

Kerkplein

HipHelpt Rotterdam 
en 
Capelle

De afkorting ‘Hip’ staat voor Hulp in praktijk. HipHelpt 
Rotterdam en Capelle biedt praktische en sociale hulp 
aan mensen die geen sociaal netwerk hebben en ook de 
financiële middelen niet hebben om hulp in te kopen. 

Vrijwilligers vanuit in totaal 37 verschillende kerken in 
Rotterdam en Capelle aan den IJssel staan graag klaar 
voor deze mensen. De plaatselijke helpdesk brengt de 
hulpvrager en de hulpbieder bij elkaar. 

Samen met stichting Present heeft HipHelpt Rotterdam 
en Capelle zich onder de noemer #Nietalleen Rotterdam 
ingezet om mensen bij te staan in deze moeilijke tijd. Het 
is mooi om te zien dat we met elkaar als organisaties in 
Rotterdam een goede samenwerking hebben opgebouwd 
en elkaar weten te vinden. Juist in deze tijd van corona is 
die samenwerking van grote waarde. 
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‘Tijdens de eerste lockdown kwamen er niet alleen meer 
hulpvragen, de aard van de vragen veranderde ook. Voor de 
coronacrisis kregen we vooral praktische hulpvragen, zoals 
het helpen met verven of plankjes ophangen. Door corona 
durfden veel mensen niet meer naar buiten, waardoor er 
ineens veel meer vraag was naar basisbehoeften zoals 
een maatje voor contact, helpen met boodschappen of het 
ophalen van voedselpakketten. We moesten in het begin 
wel even zoeken welke hulp we nog konden bieden binnen 
de maatregelen.’

‘De bereidheid om je in te zetten voor de ander was vooral 
in de eerste lockdown echt groot. Iedereen wilde hulp 
blijven bieden. Het weer was natuurlijk ook erg goed, dus 
er kwamen veel tuinklusjes en het was makkelijker om een 
wandeling te maken of koffie te drinken. Er werd vaak ook 
nog even nagepraat bij de voordeur. Je merkte dat mensen 
een stuk opener werden en meer vertelden over zichzelf. 
Dat leverde soms mooie gesprekken op. We geven ook altijd 
mee aan onze vrijwilligers dat ze niet alleen voor praktische 
hulp hoeven te komen, maar dat ze ook aandacht aan de 
hulpvrager kunnen geven.’

‘Er kwamen dit jaar heel veel nieuwe vrijwilligers bij en dat 
was ook te danken aan de nieuwe samenwerkingen met 
de organisaties Stichting Present en Niet Alleen, die zich 
net als HipHelpt inzetten voor mensen met laagdrempelige 
hulpvraag. We kenden elkaar voor de crisis al wel, maar we 

deden ieder ons eigen ding. Wij boden vooral één-op-één 
hulp en Stichting Present was er voor de grotere projecten. 
Maar, door de coronacrisis ontstond er plotseling een 
gemeenschappelijke nood, de hulp moest doorgaan en we 
wisten niet hoe. Samen hebben we de kaarten opnieuw 
gelegd, door veel te overleggen, elkaars netwerken te  
delen, hulpvragen uit te zetten en van elkaar te leren.  
Ja, door corona is onze samenwerking een stuk  
intensiever geworden. We deden het echt samen.’

‘In deze bijzondere tijd heb ik geleerd om je niet vast te 
houden aan wat je gewend bent. Ik had een druk leven met 
mijn werk en een gezin met drie kinderen en ik ging gewoon 
lekker door, maar soms werd ik wel een beetje geleefd. Door 
de crisis werden we letterlijk gedwongen om stil te staan en 
om eerlijk te zijn vond ik dat helemaal niet zo erg. Het gaf 
me de rust en tijd om na te denken over wat ik belangrijk 
vind in het leven. Voortaan wil ik bewustere keuzes maken, 
vaker nee zeggen en grenzen stellen. Want ik kan wel van 
alles doen, maar ik wil vooral de dingen doen waarmee  
ik het meeste impact kan maken.’

Met name in april zagen we hierdoor een piek van 
het aantal hulpvragen en aantal nieuwe hulpbieders. 
Veel mensen waren bereid om iets te doen voor hun 
buurtgenoten, zoals boodschappen doen of een 
voedselpakket ophalen. In 2020 zijn er in totaal 191 
hulpvragen binnengekomen, waarvan de meeste van 
praktische aard. Er waren 286 hulpbieders bereid om 
mensen te helpen. 

“Geen mens kan iedereen helpen, maar iedereen kan 
iemand helpen!”

‘Ik heb geleerd 
om je niet vast te houden 
aan wat je gewend bent’
Elisabeth van der Ham –
coördinator van HipHelpt Rotterdam



Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) is een samen-
werkingsverband tussen christelijke, joodse, islamitische, 
boeddhistische, humanistische en hindoe-organisaties, 
dat in Rotterdam al vele jaren ‘reizen’ langs kerken, 
moskeeën, tempels en synagogen aanbiedt. Samen 010  
is aangesloten bij dit samenwerkingsverband.

Tot de lockdown in maart waren er volop bezoeken van 
scholen aan gebedshuizen, maar daarna viel alles stil. 
Gebedshuizen konden geen groepen meer ontvangen en 
scholen hadden hun handen vol aan het onderwijs op 
afstand. 

In 2020 heeft het VRR-bestuur bedacht om een nieuwe 
impuls te geven aan de gebedshuisbezoeken, door 
scholen - wanneer deze bezoeken weer mogelijk zijn - 
gericht te benaderen met ons aanbod. Ook over de 
oprichting van een Educatief Centrum Wereldreligies 
(ECW), waarin we nog meer jongeren in Rotterdam  
kunnen laten kennismaken met alle religies en 

levensbeschouwingen in onze stad, hebben we nieuwe 
ideeën. We oriënteren ons nu op een virtueel ECW.

Veelkleurige 
Religies
Rotterdam
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Train verzorgt cursussen en trainingen op maat die 
bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van 
vrijwilligers(organisaties). Het gehele aanbod van Train  
is te vinden op onze website: 
https://www.samen010.nl/train/.

Ook voor Train was 2020 een bijzonder jaar. In januari en 
februari voerden we een bovengemiddelde hoeveelheid 
cursussen en trainingen uit. In verband met corona kregen 
we half maart te maken met de eerste lockdown, precies 

in de voor Train doorgaans drukste periode van het jaar. 
Toen de coronaregels bekend waren schakelden we direct. 
Hierdoor kon een aantal cursussen, met inachtneming 
van die regels, toch fysiek worden uitgevoerd. Helaas 
waren niet alle locaties geschikt voor het lesgeven op 
anderhalve meter afstand en koos een deel van de 
vrijwilligers ervoor om in deze situatie niet deel te nemen 
aan fysieke trainingen. Dit leidde ertoe dat we een aantal 
cursussen moesten uitstellen of afzeggen. We maakten 
de groepen kleiner en pasten leslocaties aan, zodat we op 
een verantwoorde manier les konden geven. Bovendien 
gingen we online cursussen verzorgen via Zoom of Teams. 
Aan het eind van het jaar bleek dat we de afgesproken 
doelstellingen ondanks alles hadden gerealiseerd. 

Voor het project Taalplan lag de situatie anders. Hiervoor 
worden veel taallessen een-op-een gegeven en dat 
was niet langer mogelijk. Ook waren de ruimtes niet 
geschikt te maken voor de lessen. Veel taalvrijwilligers 
zagen er dan ook vanaf om les te geven. Het risico was 
te groot. De lunchmeetings werden vervangen door 
online bijeenkomsten. Verder werd het contact met zowel 
cursisten als taaltrainers telefonisch onderhouden.

Aan het einde van 2020 leidden de strengere maatregelen 
van de tweede lockdown tot het geheel stopzetten van de 
fysieke trainingen en cursussen, en een stil begin van het 
nieuwe jaar.

Train
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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. Broodnodig, want 
een postzegel wordt steeds duurder! 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 2020 
werden ruim 5000 kerstkaarten gemaakt, met kleinere 
groepen, voldoende afstand. Veel kaartenmakers en 
-ontvangers zijn blij dat dit wél doorging in 2020!

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. 

Met Elkaar
Voor ElkaarRoSA! (Rotterdamse Sociale Alliantie) 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, het gemeentebestuur en de medeburgers 
van Rotterdam, zodat er blijvend aandacht is voor dit 
probleem. Daarnaast verbindt RoSA! de vele organisaties 
die zich bezighouden 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.

Voor 2020 stonden er vier grote bijeenkomsten en een 
protestmars samen met het FNV op het programma. 
Daarvan is alleen de nieuwjaarsbijeenkomst in de 
Pauluskerk doorgegaan met gastsprekers wethouder 
Michiel Grauss, raadslid Yilderim en bewoners van de 
Tweebosbuurt. Er waren 70 ingeschreven deelnemers. 

Gezien de leeftijd en gezondheid van de diverse leden 
van RoSA!, zijn er vanaf begin maart geen fysieke 
bijeenkomsten meer geweest. Digitale bijeenkomsten 
zijn niet gehouden, omdat de achterban van RoSA! veelal 
geen beschikking heeft over een goede werkende pc of 
goed werkend internet. De nieuwsbrief is wel periodiek 
verschenen. Bij RoSA! zijn acht vrijwilligers betrokken.

RoSA!



De diaconieën zijn voor Samen 010 belangrijke samen-
werkingspartners. Zo participeren de diaconieën in de 
Raad van Aangeslotenen en oefenen ze op die manier 
directe invloed uit op het beleid van Samen 010. In 2020 
kwam de Raad van Aangeslotenen slechts een keer bij 
elkaar. In september was er een inspirerende bijeenkomst 
over ‘diaconie in tijden van corona’. Tussendoor hebben 
we aangesloten diaconieën via de mail gevoed met tips 
over wat wel mogelijk was om te doen met inachtneming 
van de coronamaatregelen en hen gewezen op allerlei 
regelingen die er waren vanuit de overheid voor hulp  
aan mensen.

Het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) 
is heel 2020 bestuurlijk ondersteund door Samen 010. Tot 
oktober gold hetzelfde voor de stichting Ondersteuning 
Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk (OMZO). Toen zijn 
de taken overgedragen aan een nieuwe penningmeester.
Beide organisaties zetten zich in voor mensen zonder 
verblijfspapieren in Rotterdam

ROS en OMZO

Diaconieën en DMS
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In 2020 organiseerden we 10 keer op de eerste zondag 
van de maand een wake bij het Detentiecentrum 
Rotterdam. In dit detentiecentrum zitten mensen zonder 
verblijfspapieren vast, in afwachting van hun uitzetting. 
Tijdens de wake staan we met zo’n 30 mensen in een kring 
voor het gebouw en er is een gastspreker uit de kerken, de 
lokale of de landelijke politiek. Slechts 2 keer kon de wake 
vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.

Bijzonder dit jaar was de nominatie voor de Ab Harrewijn-
prijs voor de wakers bij het Detentiecentrum Rotterdam. 
Met het bedrag dat we ontvingen voor deze nominatie 
hebben we een kunstwerk laten maken. Dit zal na de 
onthulling in mei 2021 maandelijks bij de wake staan, in 
het midden van de kring.

In december maakten vrijwilligers voor de mensen die 
vastzitten in het detentiecentrum 480 kerstpakketten, 
versierd met een mooie, door schoolkinderen gemaakte 
kerstwens. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt 
door particuliere giften en bijdragen vanuit de kerken. 
Vanwege corona konden de vrijwilligers dit keer helaas 
niet zelf de pakketten uitdelen. Via de pastores van het 
detentiecentrum hoorden we dat de mensen blij waren 
dat er aan hen werd gedacht.

Welkom Onthaal is een samenwerkingsverband van 
verschillende organisaties, waarvan Samen 010 er een is.

Welkom Onthaal

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 Kerk in Actie beschikbaar stelt voor 
diaconale projecten in Rotterdam. De middelen voor 
2020 zijn verdeeld over 14 projecten.



Piet van Poelgeest • voorzitter
Hanneke van Krimpen • penningmeester
Mark Jan Goedhart • secretaris
Anne Geluk
Bert Davelaar

Bestuur

Missie
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In december 2020 is het onderzoek ‘Omvang en 
karakter van de maatschappelijke activiteiten van 
levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam’ online 
gepresenteerd tijdens de talkshow ‘Tel je Zegeningen’. 
Deze talkshow is nog te zien op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=yGlGTYUKfMI 

In opdracht van de gemeente Rotterdam en vijf lbo’s 
(levensbeschouwelijke organisaties): Stichting Mara, 
SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen 010 en Convent van 
kerken Rotterdam, onderzocht het Verwey-Jonker 
Instituut de aard, omvang en activiteiten van 176 lbo’s  
in Rotterdam en bracht hun waarde voor de samenleving 
in kaart.

Gemiddeld besteden vrijwilligers per lbo circa 
27.000 uur per jaar aan sociaal-maatschappelijke 
activiteiten. De financiële waarde van deze inzet 
van vrijwilligers is niet hard te bepalen. Met twee 
verschillende berekeningswijzen is in het onderzoek 
wel een theoretische waarde bepaald die oploopt tot 
respectievelijk 220 miljoen en 365 miljoen euro. 

Het onderzoek laat verder zien dat er nog kansen liggen 
in de samenwerking van lbo’s met scholen, wijkteams/
buurtteams, maatschappelijk werk en gemeente. Juist 
omdat lbo’s door hun laagdrempeligheid van grote 
waarde kunnen zijn voor (in)formele aanbieders van 
ondersteuning.

Het hele rapport is te vinden op de website van Samen 010, 
op de homepage onder ‘Uitgelicht’: ‘Rapport Verwey-
Jonker Instituut’, of via: https://bit.ly/3xTRFDb.

Tel je Zegeningen

Samen 010 initieert, ondersteunt en stimuleert 
vrijwilligerswerk namens de Protestantse kerken in  
de regio Rotterdam.

Vanuit het Evangelie van Jezus Christus zoeken wij met 
dienstbaarheid, respect en gelijkwaardigheid verbinding 
in de Rotterdamse samenleving. 

Wij volgen kritisch de maatschappelijke ontwikkelingen en 
werken samen met medestanders in het Rotterdamse en 
zijn daarin betrouwbaar.

Naastenliefde en recht doen, vormen het fundament 
om op te komen voor hen die niet voor zichzelf kunnen 
opkomen. Wij spannen ons in voor een humane en 
rechtvaardige samenleving. Wij zijn transparant in 
onze uitgangspunten, doelen en gebruik van financiële 
middelen.
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Op 10 december 2020 vond de presentatie plaats 
van het onderzoek ‘Tel je Zegeningen 2020’. Aan dit 
onderzoek heeft Samen 010 in samenwerking met 
andere organisaties meegewerkt om de omvang en 
het karakter van de maatschappelijke activiteiten van 
levensbeschouwelijke organisaties in onze stad weer 
onder de aandacht van de politici in Rotterdam te 
brengen.

Een belangrijk uitgangspunt voor ons bestuur is dat 
wij transparant zijn in onze uitgangspunten, in onze 
doelen en in het aanwenden van de ter beschikking 
gestelde financiën. We leggen aan allen die het werk 
van Samen 010 een warm hart toedragen daarom graag 
verantwoording af over de besteding van deze middelen. 
Dit jaarverslag is daar een onderdeel van. 

Wij hopen dat dit jaarverslag u warm maakt voor het 
werk van Samen 010.

Bestuur Samen 010

Samen 010 zoekt vanuit het Evangelie van Jezus Christus 
verbinding in de Rotterdamse samenleving en doet 
dat met dienstbaarheid, uit respect en met oog voor 
gelijkwaardigheid. Dat zoeken doet Samen 010 niet alleen. 
Al jarenlang steunt de organisatie van Samen 010 met 
dankbaarheid op haar medewerkers en op een grote 
groep vrijwilligers.

De zoektocht naar verbinding vroeg in het jaar 2020 om 
bijzondere creativiteit en inventiviteit. Voor velen was 
2020 het jaar waarin eenzaamheid en onzekerheid een 
harde realiteit werden. Kwetsbare groepen vangen altijd 
de eerste klappen van een crisis op. Met onze participatie 
in de landelijke hulpactie #NietAlleen hebben we ons 
in het achterliggende jaar ingezet er te zijn voor de 
kwetsbare Rotterdammer.

De taak van het bestuur is om het verbindende werk 
van Samen 010 te steunen, in het bijzonder door de 
voorwaarden te scheppen waardoor de medewerkers en 
vrijwilligers hun werk zo goed als mogelijk kunnen doen. 
Daarnaast houden we de ‘grote lijnen’ vast en toetsen we 
de inzet van Samen 010 aan haar missie. De directie kan 
bij ons terecht. Wij willen voor haar een klankbord zijn, 
zeker in deze uitdagende tijden.

Voor het werk van Samen 010 is de relatie met de 
diaconieën belangrijk. Vanuit onze missie willen we het 
diaconale werk in de stad initiëren en helpen groeien en 
bloeien. De relatie met de lokale diaconieën houden we 
levend in de Raad van Aangeslotenen. In september heeft 
het bestuur de diaconieën aangespoord na te denken over 
de ‘kansen en mogelijkheden in de coronatijd’.

Het afgelopen jaar is in opdracht van het bestuur een 
onderzoek gestart naar de noodzaak van diaconale 
presentie in de havens van de Rijnmond. De nood onder 
zeevarenden is groot, zodat met deskundige partners 
bekeken zal worden welke hulp geboden kan worden.

Het bestuur van Samen 010 onderhoudt contacten met 
ambtenaren en politici om in het zicht te houden waar 
mensen in de knel komen. In dat kader werken wij ook 
samen met collega-organisaties Mara, SKIN-Rotterdam 
en SPIOR en met welzijns- en zorgorganisaties die zich 
inzetten voor kwetsbare mensen.

Andere tijden,
nieuwe kansen
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Hans Boersma (volgde Elske Bamberg op) • Protestantse Gemeente Rotterdam-Noord
Job van Esch (volgde Mark Dubbeld op) • Nederlands Gereformeerde Kerk Overschie
Tjitske Gelderloos • Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Pieter van Gool • Gereformeerde Kerk Pernis
Ton den Hartog • Gereformeerde Kerk Rotterdam-IJsselmonde
Marcel van Hove • Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum
Geert Rutgers (volgde Ger de Jong op) • Protestantse Gemeente Alexanderkerk
Ron van der Leeden • Hervormde Gemeente Pernis
Henk Meendering • Diaconaal Platform Capelle
Sjany Middelkoop-Goudriaan • Diaconaal Centrum Pauluskerk
Harrie Rienks • Protestantse Gemeente Overschie
Sija Schorel • Bergsingelkerk en BMVier
Julia Shamojan (volgde Rolf Wolthuis op) • Remonstrantse Gemeente Rotterdam
Wim Snel • Protestantse Gemeente Hoogvliet
Eelco Stapelkamp • Protestantse Gemeente Kralingen I.W.
Johan Verduyn (volgde Ardjan Faasse op) • Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid
Hans Welter • Hervormde Gemeente IJsselmonde
Annelies Wijngaarden • Hervormde Gemeente Delfshaven

Raad 
van 
Aangeslotenen
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Wilma Kievit • wk@samen010.nl • diaconierotterdam@samen010.nl • officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl • 
secretariaat, Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum, Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Rukiye Küçük (in 2021 begonnen) • rk@samen010.nl • Energiebank Rotterdam 
Erik Maan • em@samen010.nl • armoede, sociaal isolement, Budgetmaatjes 010, diaconaal werk Wijkpastoraat Crooswijk, 
Donderdag Bijzonderdag Senior
Erica Meijerink • emm@samen010.nl • zorg, sociaal isolement, dementie, Odensehuis Rotterdam, Energiebank Rotterdam
Martin Mekes • mm@samen010.nl • zorg, sociaal isolement, Logeerhuis De Buren, 
Wilma Petersen • wp@samen010.nl • administratie
Paula Rotteveel • pr@samen010.nl • zorg, sociaal isolement, Logeerhuis De Buren
Anne-Karinne Sanders • as@samen010.nl • leidinggevende secretariaat
Maria Tavares • mt@samen010.nl • secretariaat, armoede, Donderdag Bijzonderdag, Vrijdag Xtra Bijzonderdag
Elske Thomassen • et@samen010.nl • armoede, Budgetmaatjes Capelle, Budgetmaatjes Plus, Diaconaal Platform Capelle, 
Energiebank Rotterdam
Dorothee van der Veer • dv@samen010.nl • kerk en buurt, Serve the City Rotterdam
Heidi van der Wijk • hw@samen010.nl • secretariaat, fondsenwerving
Gedetacheerd door Laurens: Hildegard Faber • h.faber@laurens.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, 
Motto Noord
Gedetacheerd door Stichting Mara: Barbra van Keulen • bk@samen010.nl • armoede, Budgetmaatjes 010

Hanny de Kruijf • hk@samen010.nl • directeur Samen 010, interreligieuze dialoog, vluchtelingen, Laurentiusdag
Julia van Bergen • jvb@samen010.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Zin in het leven! Overschie,  
Prins Alexander, Charlois, Feijenoord, Pernis, Hoogvliet, Rozenburg
Alexander Borst • ab@samen010.nl • armoede, coördinator Michahuis, Budgetmaatjes 010, personeelszaken
Mia Bronder • mb@samen010.nl • zorg, sociaal isolement, dementie, Odensehuis Rotterdam
Kees de Bruijn (in 2021 begonnen) • kdb@samen010.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto IJsselmonde 
Jane Martie-Chatlein • jane.martie-chatlein@energiebanknederland.nl • Energiebank Rotterdam 
Tanja Demper • td@samen010.nl • kerk en mensen met een verstandelijke beperking, Kerkplein, Zin in lunch! IJsselmonde 
en Beverwaard, Zin in film! IJsselmonde
Edmond van Dijck • ed@samen010.nl • cursussen en trainingen, Train
Jantine van Dijk • jd@samen010.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto en Zin in lunch! in Hillegersberg-
Schiebroek
Annetta Eilander • ae@samen010.nl • armoede, Budgetmaatjes Capelle
Elisabeth van der Ham • eh@samen010.nl • kerk en buurt, Serve the City Rotterdam, HipHelpt Rotterdam
Remy Jacobs • rj@samen010.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Zin in het leven! Overschie,  
Prins Alexander, Charlois, Feijenoord, Pernis, Hoogvliet, Rozenburg
Jeanine Jonker (in 2021 begonnen) • jj@samen010.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto Prins Alexander
Henk Kamminga • hkm@samen010.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto Delfshaven, Zin in film! Delfshaven

Medewerkers
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‘Ik ben ook trots op onze laatste nieuwjaarsreceptie. 
Normaal organiseerden we dit in de Citykerk Het Steiger, 
maar dat kon natuurlijk niet meer. En toen kwamen we op  
het idee om er een online show van te maken. We bedachten 
een heel programma met tafelgesprekken, mooie verhalen  
over projecten en live muziek. SKIN (Samen Kerk in Neder- 
land, red.) had ervaring met het live uitzenden van kerk-
diensten en zij verzorgden alles, compleet met camera- 
ploeg en de livestream van de receptie.’

‘Al met al zijn we door pandemie sterker en creatiever 
geworden. Ik besef nog meer wat voor fijne mensen ik in 
mijn omgeving heb. Ik heb geleerd om mezelf meer laten 
zien en out of the box te denken. Door niet in een negatieve 
sfeer te blijven hangen, maar te kijken naar wat er nog  
wél kan.’

‘We zijn creatiever 
en sterker geworden’
Maria Tavares –
secretariaat Samen 010

‘Toen we door de coronacrisis allemaal thuis moesten 
werken, kwamen de muren al snel op me af. Mijn werk 
veranderde. Ik was gewend dat geen dag hetzelfde was. 
Ik kwam op kantoor, dronk een kopje koffie en ontmoette 
collega’s. Het ene moment was ik aan bellen of mailen 
en het andere moment ontving ik weer gasten voor de 
vergaderruimte of ging ik eropuit voor boodschappen.  
Ik ben outgoing en houd van routine, maar door corona  
zat ik ineens in mijn eentje thuis te mailen. Oké, dit gaat 
voor mij niet werken, dacht ik.’

‘Gelukkig zijn we gelijk gaan videobellen met collega’s.  
Je merkte dat iedereen het belangrijk vond om elkaar te 
blijven zien. Er werden veel kaarten gestuurd naar vrijwil-
ligers en cliënten. En ik kreeg de mogelijkheid om een 
of twee dagen per week op kantoor te werken en alles 
coronaproof te maken.’

‘Het werd steeds drukker. We zagen aan de ene kant hoe 
steeds meer mensen hulp nodig hadden, bijvoorbeeld omdat 
ze hun baan hadden verloren en in de schulden kwamen. 
Ook de eenzaamheid onder ouderen groeide.Aan de andere 
kant kwamen er ook veel nieuwe vrijwilligers bij. Mensen 
die zonder werk kwamen te zitten, wilden zich ergens voor 
blijven inzetten en iets voor een ander betekenen.’

‘We konden dus niet stil blijven zitten, maar moesten door-
gaan met onze dienstverlening. Hoe konden we mensen 
blijven helpen, maar dan wel coronaproof? Je moet ineens 
overal twee keer over nadenken. Niet alleen over simpele 
dingen als afstand houden, je mondkapje meenemen en je 
toetsenbord schoonmaken, maar ook over de invulling van 
projecten. Het project Zin in het leven! kon bijvoorbeeld niet 
op dezelfde manier doorgaan met groepen mensen fysiek 
bij elkaar. Maar ouderen hadden nog steeds behoefte aan 
gesprekken. Toen werd Zin in bellen! bedacht, waardoor 
mensen alsnog konden meedoen aan groepsgesprekken, 
maar dan via de telefoon, op afstand.’
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Samen 010 ontving in 2020 steun van:
Bouwend Rotterdam • Dr. C.J. Vaillant Fonds • ‘Ezer’ 
- Stichting Steunfonds PCWR • FondsDBL • Gemeente 
Capelle aan den IJssel • Gemeente Rotterdam • 
HandicapNL • Kansfonds • Maatschappij van Welstand • 
Oranje Fonds • Projecten in Nederland (PIN) • Pure Energie • 
RabobankRotterdamFonds • Sint Laurensfonds • Stedin • 
Stichting Armoedefonds • Stichting Bevordering van 
Volkskracht • Stichting De Lichtboei • Stichting Dioraphte • 
Stichting Eilise Mathilde Fonds • Stichting Het Wit Gele 
Kruis • Stichting Kindertehiuzen Rotterdam • Stichting 
Pieter Arie van der Kooijfonds • Stichting Rotterdam • 
Stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk 
Gehandicapten Rijmond • Stichting Steunfonds 
Jeugdbescherming Rotterdam • Stichting van Schulden 
naar Kansen • Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam • 
Van Cappellen Stichting • Van Leeuwen van Lignac Stichting

Samen 010
in
cijfers €  667.480

€ 128.752
€ 394.444
€ 21.611
€ 28.179
€ 110.071
€ -
€ 4.643

€ 1.355.180

€ 946.732
€ 4.264
€ 166.950
€ 88.638
€ 130.069
€ 2.529

€ 1.339.182

€ 15.998

€  736.286
€ 134.009
€ 376.816
€ 73.491
€ 30.807
€ 128.735
€ -
€ 6.024

€ 1.486.168

€ 1.061.628
€ 5.398
€ 151.450
€ 91.706
€ 133.056
€ 8.150

€ 1.451.388

€ 34.780

 Baten

Subsidie baten
Kerkelijke bijdragen 

Bijdragen fondsen
Giften derden en particulier

Huuropbrengsten Micha studentenhuis
Overige inkomsten

Interestbaten
Baten voorgaande jaren

Baten totaal

Lasten

 Personeelskosten
Afschrijving vaste activa 

Huisvestingskosten: kantoor, studentenhuis en logeerhuis
Organisatiekosten

Projectkosten
Overige lasten

Lasten totaal

Resultaat boekjaar

Projecten die Samen 010 zelf heeft opgezet en uitvoert:  
15 projecten met ruim 700 vrijwilligers.

Aantal cursisten bij Train: 150.
Projecten die we doen samen met andere organisaties: 
2 projecten + ondersteuning van 37 wijkdiaconieën in 
Rotterdam en van het Diaconaal Platform Capelle.

Vrijwilligersorganisaties die we adviseren, ondersteunen  
en/of trainen: 21 organisaties.

Betaalde medewerkers: 15,6 fte.

Er zijn 22 medewerkers die alle projecten coördineren, 
ondersteund door 4 secretariaatsmedewerkers, een 
boekhouder en een directeur.

Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden. 
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Samen 010
Hang 7
3011 GG Rotterdam
telefoon: (010) 466 67 22
e-mail: info@samen010.nl
website: www.samen010.nl

Logeerhuis De Buren
Astanaplein 7
3072 JR Rotterdam
telefoon: (010) 466 67 22
e-mail: info@logeerhuisdeburen.nl
website: www.logeerhuisdeburen.nl

Michahuis
Katendrechtse Lagedijk 149
3081 ZR Rotterdam
telefoon: (010) 466 67 22
e-mail: ab@samen010.nl
website: www.samen010.nl

Odensehuis Rotterdam
Huis van de Wijk (Het Lage Land)
Remmet van Millplaats 15
3067 AN Rotterdam
telefoon: (010) 466 67 22
e-mail: info@samen010.nl
website: www.samen010.nl


