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Onze collega Alexander Borst heeft Samen 010 na bijna 19 jaar
verlaten om directeur te worden van Budgetmaatjes 010.

2021 was het ‘jaar van de vrijwilliger’ en dat hebben we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Al onze vrijwilligers kregen een
tasje met daarin een paraplu, een zadelhoesje, chocolade en een
prachtige kaart, getekend door Bert Kuipers. Zo wilden we onze
waardering laten blijken voor hun inzet, vooral in de coronatijd.

Eind 2021 kon ons project Odensehuis Rotterdam verhuizen
naar een nieuwe locatie in Rubroek/Crooswijk. Daar hebben we
een eigen grote ruimte die in principe alle dagen van de week te
gebruiken is. Dat maakt dat we vaker open kunnen en er plek is om
meer deelnemers te ontvangen. Ook beschikken we over een eigen
keuken, wat de mogelijkheid geeft om samen te koken.
De Energiebank Rotterdam kreeg in 2021 een belangrijke impuls
omdat de gemeente Rotterdam extra geld beschikbaar stelde
voor Energiecoaches. Omdat we merkten dat COVID-19 maakte
dat mensen huiverig waren om een energiecoach aan huis te
ontvangen, zijn we gestart met groepscoaching. Het enthousiasme
onder de deelnemers was groot en ze stimuleerden elkaar om
stappen te zetten. Dit maakt dat we naast individuele coaching
van huishoudens ook blijven inzetten op het coachen van groepen.

Maria (l) en Odeth (r)

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, Facebook en Instagram. Veel leesplezier!

In 2021 zetten we belangrijke stappen om ons project Budgetmaatjes 010 (BM010) per 1 januari 2022 te verzelfstandigen
in een nieuwe stichting. Deze stichting zet alle bestaande
BM010-activiteiten binnen Rotterdam voort en gaat groeien in
		
omvang. BM010 is 10 jaar geleden door Samen 010 gestart om
Rotterdammers te helpen om financieel redzaam te worden.

Hanny de Kruijf,
directeur
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Odensehuis Rotterdam
geen maanden zo ver van huis geweest. Het riep de sfeer van een
ouderwets schoolreisje op, heel gezellig! Ook de workshop ‘zittend
dansen’ voor de vrijwilligers, leverde een hoop plezier maar ook
veel kennis en inzicht op. We kunnen niet wachten om alles in de
praktijk te brengen.

Het Odensehuis Rotterdam is een inloophuis dat perspectief en
ondersteuning biedt bij het omgaan met beginnende dementie.
Dit doen wij door het aanbieden van informatie en contact met
lotgenoten, en het is een plek waar men elkaar ontmoet en samen
leuke dingen doet. Mensen met geheugenklachten of beginnende
dementie voelen zich soms onzeker en verdrietig en hebben
veel vragen over wat hen te wachten staat. In het Odensehuis
kunnen ze hierover met elkaar praten, maar dit hoeft niet. Niets is
verplicht. Samen met de vrijwilligers dragen de deelnemers zorg
voor de organisatie en de inhoud van de dagelijkse activiteiten. Het
Odensehuis biedt de deelnemers een gevarieerd programma, waarbij
we de talenten van onze deelnemers niet uit het oog verliezen.

Aan het eind van het afgelopen jaar werd duidelijk dat het
Odensehuis kon gaan verhuizen naar een nieuwe, prachtige locatie
in Crooswijk: een dag extra open (maandag), een eigen keuken, een
beweegtuin en… bijna alle vrijwilligers verhuizen mee!

In 2021 waren we er inmiddels aan gewend om ons aan te passen
aan de coronamaatregelen, maar het bleef een uitdaging. Ondanks
alles kwam het merendeel van de vrijwilligers trouw naar het
Odensehuis en meldden zelfs enkele nieuwe vrijwilligers zich aan.
De beperkingen maakten een geweldige creativiteit in de vrijwilligers
los. Met materialen uit verschillende spelvormen werden er nieuwe,
coronaveilige activiteiten bedacht, waar de deelnemers en
vrijwilligers een hoop plezier aan beleefden.
Hoe leuk was het om voor het eerst sinds lange tijd, toen de
coronamaatregelen werden versoepeld met elkaar een rondleiding
en lunch in de Laurenskerk te krijgen! Veel deelnemers waren in
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Donderdag Bijzonderdag
&
Vrijdag Xtra Bijzonderdag
Met onze enthousiaste vrijwilligers bezorgen we de kinderen elke
donderdag en vrijdag tijdens de schoolvakanties een leuke dag.
De kinderen van de ‘Donderdag Bijzonderdag’ zijn tussen de 6 en 10
jaar oud en de kinderen van de ‘Vrijdag Xtra Bijzonderdag’ tussen de
11 en 14 jaar.

Er zijn veel Rotterdamse kinderen van wie de ouders niet de
financiële middelen hebben om met ze op vakantie te gaan of leuke
activiteiten met ze te doen. Voor deze kinderen organiseren wij
gratis uitstapjes tijdens de schoolvakanties, met een leuk, gezond,
educatief, maar bovenal gevarieerd programma.

De eerste helft van 2021 konden we vanwege de coronamaatregelen
geen activiteiten organiseren, maar in de zomer werden er gelukkig
versoepelingen aangekondigd. Vanwege de onzekerheden en
beperkingen kozen we ervoor om voorzichtig te beginnen met 4
dagen in de zomervakantie in plaats van de gebruikelijke 12 dagen.
Ook in de herfstvakantie gingen we met beide groepen op pad: de
donderdaggroep ging naar Diergaarde Blijdorp en de vrijdaggroep
naar Jump XL. Helaas golden er in de kerstvakantie weer strengere
maatregelen en moesten we de activiteiten afzeggen. Toch hebben
we tijdens de coronaperiode vooral geleerd te focussen op wat wél
kan. Zo hebben we samen met onze vrijwilligers voor 21 kinderen
leuke goodiebags samengesteld met daarin spelletjes en iets
lekkers. Dankzij ons project Sint voor Kint konden we ook een
cadeaubon van de Intertoys meegeven, zodat de ouders zelf een
sinterklaascadeau konden kopen voor hun kinderen.
4

‘Het kind in mezelf kwam weer naar boven’
Odeth Dos Santos - Donderdag Bijzonderdag
‘Ik heb meer oog voor andermans situatie gekregen. En je
leert wat je zelf hebt meer te waarderen. Je mag echt wel
klagen of een baaldag hebben, maar ik besef dat ik er niet
te lang in moet blijven hangen. We zitten soms te veel in
onze eigen bubbel en zien niet waar anderen allemaal mee
te dealen hebben. Zelf heb ik zo veel gekregen en ik vind
het belangrijk om ook iets terug te geven aan anderen. Het
vrijwilligerswerk geeft me heel veel voldoening en ook rust.
Omdat ik echt iets kan betekenen voor kwetsbaren, zonder
dat er een wederdienst achter zit.’

‘Door de Donderdag Bijzonderdag heb ik andere perspectieven
gekregen. Ik leerde om de dingen te zien door het oog van een kind
en dat haalde het speelse kind in mezelf naar boven. Het niet bang
hoeven te zijn om jezelf te zijn, of bang om wat andere mensen wel
niet denken. Lekker opgaan in hun lol en plezier. Ik realiseerde me
hoe ik er in het dagelijks leven soms maar doorheen raas en deze
kinderen zetten me weer even stil. Toen ik thuiskwam van de dag
was ik he-le-maal kapot. Maar ik nam mezelf meteen voor om vaker
los te gaan. Niet alleen met een Bijzonderdag, maar ook privé. Mijn
dochter is drie en zij komt nu op een leeftijd dat ze me ook dwingt
om het kind in mij naar boven te halen. We zijn niet lang daarna
naar een indoorspeelparadijs gegaan, geweldig!’
‘Hoewel de gesprekken op zo’n dag natuurlijk niet heel diepgaand
zijn, is er wel een moment met een jongetje dat me nog bijstaat.
Hij wilde meteen naar de speeltuin en bleef daar maar op
doordrammen. “Speeltuin, speeltuin!”, riep hij. “Nee, we gaan eerst
met elkaar naar de dieren kijken”, zei ik. “Ja, maar IK wil NU de
speeltuin”, riep hij weer. Ik merkte dat er iets bij mij werd getriggerd.
Al wandelend naar het volgende dier, ging ik met hem in gesprek
over waarom het belangrijk is om ook rekening te houden met
anderen. Ik vertelde dat ik eigenlijk honger had en liever wilde eten,
maar dat dat ook niet gelijk kon. In een groep moet je

Michahuis
Het Michahuis is een diaconaal studentenhuis in RotterdamCharlois. Hier wonen tien christelijke studenten in de leeftijd van
18 tot 27 jaar, die naast hun studie minimaal een dagdeel per
week diaconaal of sociaal-maatschappelijk vrijwilligerswerk doen.
Tijdens hun vrijwilligerswerk bij organisaties als House of Hope,
de Voedselbank en uiteraard Samen 010, komen de studenten
in aanraking met zeer diverse mensen en hun hulpvragen uit de
Rotterdamse maatschappij.

compromissen sluiten. Hij vertelde dat hij zelf al een keer naar
de dierentuin was geweest en daarom zo graag naar de speeltuin
wilde. Door dat gesprekje begreep ik waar zijn ongeduld vandaan
kwam. En hij begreep door mijn uitleg waarom de andere kinderen
juist wel de dieren wilden zien. Ineens vonden we elkaar in dat
gesprek, in plaats van boos op elkaar te zijn. Dat vond ik heel mooi.’
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Het Michahuis is een mooi en gezellig studentenhuis. In 2021 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 goed om te merken
dat de jongeren in het Michahuis écht steun aan elkaar hebben!
7

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. Met zelfredzaam
bedoelen we 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.

2021 was een bijzonder jaar voor het project Budgetmaatjes
010. In de zomer werd namelijk duidelijk dat een Rotterdams
vermogensfonds het project beter en sterker wil maken door
het voor 5 jaar volledig te gaan financieren. Daarom is er het
afgelopen jaar door Samen 010 veel werk verzet om dit project
te verzelfstandigen, zodat Budgetmaatjes 010 de komende jaren
kan groeien in omvang en kwaliteit en meer Rotterdammers kan
gaan helpen. Samen 010 blijft betrokken via een afvaardiging in
het bestuur van de nieuwe stichting Budgetmaatjes 010 en door
samenwerking in de uitvoering.

Voordat de Budgetmaatjes aan de slag mogen, krijgen ze eerst een
driedaagse training en leveren ze een VOG (Verklaring Omtrent
het Gedrag) 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.

In 2021 waren er 135 maatjes actief binnen Rotterdam.

Budgetmaatjes
Capelle a/d IJssel
De vrijwilligers van Budgetmaatjes Capelle stonden ook in 2021
klaar voor Capellenaren met financiële problemen. Door corona
waren er aan het begin van het jaar minder aanmeldingen, maar
daar kwam gaandeweg verandering in.
Onze Budgetmaatjes zijn door het volgen van relevante cursussen
en trainingen goed toegerust om de hulpvragers op weg te helpen.
De ene keer moeten ze iemand aanleren hoe de administratie
werkt omdat de partner die dit altijd deed is overleden, of soms
heeft iemand het doen van een administratie simpelweg niet van
huis uit meegekregen. De andere keer helpt het Budgetmaatje bij
het ordenen van de post, soms wel vier boodschappentassen vol!
Budgetmaatjes helpen, leren, stimuleren, en ze zijn een stok achter
de deur.
In 2021 hebben de hulpvragers samen met hun Budgetmaatje
weer heel wat overzichten van inkomsten en uitgaven gemaakt.
Zo ontstaat er een helder beeld van de financiën, waardoor de
stress afneemt en de rust toe. De Capellenaren die het afgelopen
jaar hulp vroegen waren tussen de 19 en 91 jaar oud.
Budgetmaatjes Capelle is niet meegegaan met Budgetmaatjes 010,
maar blijft een project van Samen 010.
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Geld & Gezin

‘Er is zoveel dat ik te danken heb aan mijn vrijwilligerswerk bij
Samen 010. Alleen al het brede nascholingsprogramma dat ze ons
aanbieden. En ik durf zelfs te zeggen dat ik mijn huidige baan heb
gekregen dankzij mijn vrijwilligerswerk. Want sinds september
werk ik als maatschappelijk werker voor de gemeente Rotterdam,
waar ik gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagenaffaire
ondersteun bij de problemen die zijn ontstaan door de affaire.
Maar ik vind het ook heel fijn dat ik met mijn vrijwilligerswerk een
voorbeeld kan zijn voor mijn kinderen. Ik laat hen zien dat je met
iets kleins al van betekenis kan zijn voor de ander. Om Moeder
Theresa te citeren: We cannot all do great things. But we can do
small things with great love. ’

‘Ik kan een voorbeeld zijn
voor mijn kinderen’

In 2021 veranderden we onze naam van ‘Budgetmaatjes Plus’ in
‘Geld & Gezin’. Met dit project willen we een positieve bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van kinderen uit gezinnen die financieel
zijn vastgelopen. Wij ondersteunen deze gezinnen bij hun financiële
administratie en bieden hen extra begeleiding. Vaak hebben de
gezinnen moeite met bepaalde vaardigheden, zoals plannen,
afspraken nakomen, overheidsbrieven of aanvraagprocedures
begrijpen. Soms is de taal een struikelblok (laaggeletterdheid of
moeite met de Nederlandse taal), of is er sprake van een combinatie
van problemen. De ondersteuning van een Geld & Gezin-vrijwilliger
is dan zeer welkom. Onze vrijwilligers leven mee, denken mee en
helpen mee, met als doel om de mensen te laten ontdekken wat ze
zelf al kunnen en waar ze nog kunnen en willen leren.

Samya van de Plasse – Geld & Gezin

Door corona was het in 2021 soms lastig om intakegesprekken bij
mensen thuis te doen. Maar we zijn dankbaar dat onze vrijwilligers
zich hebben aangepast aan de veranderende omstandigheden. De
hele situatie rondom corona maakte het wel een stuk lastiger om
het project meer bekendheid te geven. Daardoor waren er minder
aanmeldingen van gezinnen dan verwacht.
Het afgelopen jaar hebben 5 nieuwe vrijwilligers de basistraining
gevolgd, van wie er 3 aan de slag zijn gegaan als vrijwilliger. Aan
het eind van het jaar hadden we 12 vrijwilligers. Deze zijn aan 12
gezinnen gekoppeld.
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‘Na bijna twintig jaar in Noord-Amerika te hebben gewoond,
gingen we in zomer van 2020 weer terug naar Nederland.
Ik kon toen al snel aan het werk bij de GGD vanwege de
coronacrisis. Er was zoveel veranderd in al die jaren. DigiD,
iDEAL, DUO, Tikkie; ik kende al die afkortingen en systemen
nog niet. Maar, door de basistraining die ik kreeg als
vrijwilliger voor Geld & Gezin leerde ik heel snel bij omdat
we daar ook te maken kregen met dit soort onderwerpen.
Dat heeft me heel erg geholpen om te landen in Nederland.’

ineens een groot geldbedrag heeft? Iemand die bovendien veel
moeite heeft met plannen en impulsief geld uitgeeft. Dat werd wel
echt een uitdaging.’

‘Met het gezin dat ik begeleidde kwam ik op een gegeven
moment voor een uitdagende situatie te staan. De
jonge moeder die ik coachte was een gedupeerde van
de toeslagenaffaire. Ze werkte en volgde een opleiding,
maar toen haar toeslagen stopten en ze daarbovenop een
aanslag kreeg, belandde ze in de bijstand en kreeg ze een
bewindvoerder toegewezen. Naderhand werd ze erkend als
gedupeerde en kreeg ze van de ene op de andere dag een
geldbedrag op haar rekening gestort. Maar toen kwam voor
mij het dilemma, want hoe begeleid je iemand die eerst
moest rondkomen van zestig euro leefgeld per week en nu

‘Ik heb geworsteld met die vraag en bracht die in bij onze
intervisiegroep. Toen kreeg ik een mooi advies om aan mijn
hulpvrager te vragen: “Als je vijf jaar verder bent en je kijkt terug
op wat je met dat geld hebt gedaan, wat zou dan een bevredigend
antwoord zijn?” Het gaf mijn hulpvrager een doel: ze wilde graag
haar rijbewijs halen en verhuizen. Dat werd ineens tastbaar en toen
heeft ze het geld daarvoor gereserveerd. Het sparren met elkaar om
tot oplossingen te komen vind ik heel fijn van onze intervisies. En
onze coördinator Elske opent de bijeenkomst altijd op een leuke
manier, met een gedicht of verhaal. Dat zet je echt aan het denken.
Het inspireert mij om mijn werk ook op zo’n manier te doen.’
11

Serve the City
Met Serve the City Rotterdam zetten we Rotterdammers aan om
naar elkaar om te zien. Wij activeren vrijwilligers en in het bijzonder
kerken om zich in te zetten voor het welzijn van de bewoners van
hun stad. Jaarlijks organiseren wij twee acties: de Hemelvaartsactie
en Sint voor Kint.

HipHelpt Rotterdam

wijkacties die wél mogelijk waren. Met bijvoorbeeld het uitdelen
van mooie plantjes, taarten en kleurplaten waren de acties dit jaar
kleiner en persoonlijker. Daarnaast verrasten we zorgmedewerkers
met een heerlijke lunch, knapten we tuintjes op, organiseerden we
een feestelijk dansoptreden, duo-wandelingen en nog veel meer.
Dit bracht mooie en soms emotionele ontmoetingen tussen de
vrijwilligers en wijkbewoners in deze moeilijke periode.
Een bemoediging voor de wijkbewoner én de vrijwilliger!

‘Hip’ staat voor Hulp in praktijk. HipHelpt Rotterdam-Capelle biedt
praktische en sociale hulp aan mensen die geen sociaal netwerk
hebben en ook geen financiële middelen om hulp in te kopen.
Vrijwilligers vanuit in totaal 34 verschillende kerken in Rotterdam
en Capelle aan den IJssel staan graag klaar voor deze mensen. Met
behulp van een online platform koppelen we de hulpvragers aan
de vrijwilligers op basis van beschikbaarheid van de vrijwilliger,
interesses en nabijheid.

Sint voor Kint
Met de jaarlijkse benefietactie Sint voor Kint haalden we € 48.620,op voor Rotterdamse gezinnen in armoede. Hiermee konden
we 2.431 cadeaubonnen van Intertoys t.w.v. €20,- uitdelen via
de Voedselbank Rotterdam en maatschappelijke organisaties
in de stad. Ouders kregen daarmee de mogelijkheid om zelf
een sinterklaascadeau te kopen voor hun kinderen. Het is
hartverwarmend om te zien hoe kerken, groepen, bedrijven en
fondsen meedoen en met deze actie anderen die het moeilijk
hebben een hart onder de riem steken. Veel mensen die samen
kleine dingen doen, maken met elkaar een groot verschil!

In 2021 zijn er in totaal 233 hulpvragen binnengekomen, waarvan
de meeste van praktische aard, zoals hulp in de tuin, hulp bij de
boodschappen, vervoer uit het ziekenhuis, opruimen, verven en
andere klusjes in en rondom het huis. Er stonden 253 vrijwilligers
klaar om mensen te helpen.

‘Dat er zoiets nog bestaat,
dat mensen naar ons omkijken.’

Hemelvaartsactie
Samen met 55 kerken in 11 wijken van Rotterdam organiseerden
we in coronatijd rondom Pasen en Hemelvaart bemoedigende

‘Ik heb meer voldoening
in mijn werk gekregen’
Shaila Rampersad – helpdeskmedewerker
HipHelpt Rotterdam
‘Door een reorganisatie vanwege een locatiewijziging heb ik
na 40 dienstjaren bij een bank ervoor gekozen om ontslag
te nemen. Ik heb mijzelf toen even de tijd gegeven om na te
denken over wat ik wilde doen met mijn toekomst. Ik kwam
uit een commerciële wereld, maar wist ik zeker of dat nog
wel bij mij paste? Ik realiseerde me dat ik iets betekenisvol
wilde doen en meer een bijdrage wilde leveren aan de
maatschappij. Niet werken voor een werkgever, maar voor
de medemens.’

‘Geen mens kan iedereen helpen,
maar iedereen kan iemand helpen!’

‘Begin 2021 kwam ik bij Samen 010 terecht. Dat was eerst
als Budgetmaatje. Ik werd geconfronteerd met hoeveel
mensen er in Rotterdam in armoede leven en hulp nodig
hebben. Daar had ik niet eerder bij stilgestaan. In april werd
ik daarnaast ook vrijwilliger bij de helpdesk van HipHelpt,
waar ik hulpvragen aan hulpbieders koppel. Er komen
uiteenlopende hulpvragen binnen: van het halen van
boodschappen en hulp in de tuinen, tot hulp bij het
verhuizen of het ophangen van plankjes of gordijnen.’ >

Onze vrijwilligers merken hoe een klein probleem groot kan worden
voor iemand die niemand heeft: geen vrienden, geen buren die je
iets kunt vragen, geen familielid of oude kennis die je even kunt
bellen voor wat hulp. Ze ontdekken hoe je met een klein beetje tijd
en hulp van grote waarde kunt zijn voor iemand anders.

(een ouder)
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‘Soms zie ik hulpvragers terugkomen. Dan bel ik ze op en probeer ik
te ontdekken wat er achter de vraag zit. Dit kan eenzaamheid zijn.
Vaak vinden mensen het fijn als je even naar ze luistert. Dat doet
wel wat met me. In het begin vond ik het lastig om dat los te laten.
Maar dat leer je wel, door grenzen te stellen.’
‘Als er een match is tussen hulpvrager en hulpbieder, kan ik daar
echt blij van worden. Of als een vrijwilliger terugkomt van een
hulpvraag en aangeeft terug te gaan om te helpen omdat het zo
goed is verlopen. Dat geeft me veel voldoening. Hoewel het vertrek
bij de bank lastig voor mij was, kan ik nu zeggen dat het veel
positieve dingen met zich mee heeft gebracht. Vooral als ik zie wat
ik nu kan betekenen voor Budgetmaatjes en HipHelpt. Dankzij dit
werk heb ik veel meer rust en meer voldoening gekregen.’

Motto
Motto biedt door de inzet van getrainde vrijwilligers ondersteuning
op het gebied van zingeving en levensvragen aan zelfstandig
wonende ouderen. In die ondersteuning staat de mens centraal,
met zijn vragen, vreugde en verdriet. Het contact van de vrijwilliger
met de oudere is primair gericht op present zijn, op actief luisteren
en aandacht geven. Door de houding van de vrijwilliger en de
vertrouwensband die wordt opgebouwd, wordt het de oudere
mogelijk om weer grip krijgen op het 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.
In 2021 hebben in totaal 130 vrijwilligers ouderen bezocht in de
wijken: Delfshaven, Prins Alexander, Hillegersberg-Schiebroek,
Rotterdam Noord en IJsselmonde. Samen met de bezoeken
van onze geestelijk verzorgers hebben we in totaal 265 ouderen
gesproken. 2021 was ook het tweede jaar waarin corona zorgde
voor afstand, onzekerheid en eenzaamheid. Onze vrijwilligers
boden onmisbaar tegenwicht: waar afstand was, zorgden zij voor
nabijheid. Waar onzekerheid heerste, kon de oudere rekenen op
hun bezoek. Hierdoor maakte dat gevoel van eenzaamheid even
plaats voor samenzijn. Naast de een-op-eencontacten hebben we in
een aantal gebieden groepsactiviteiten georganiseerd, waarmee we
in totaal 70 ouderen hebben bereikt.

‘Als er een hulpvraag binnenkomt, bel ik eerst na om te polsen of
zij tot de doelgroep behoren; hebben ze geen vrienden, familie
of buren op wie er een beroep gedaan kan worden en of ze geen
financiële middelen hebben. Helaas komt het wel eens voor dat
misbruik van de hulp wordt gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer een
hulpbieder bij de persoon thuis komt, terwijl er ook huisgenoten
aanwezig zijn. Of iemand die ter plekke ook om andere hulp vraagt
dan waarvoor ze aangemeld zijn. Ik vind het daarom heel belangrijk
om na afloop van een hulpvraag feedback te ontvangen van de
vrijwilligers. Zodat we leren van elkaars ervaringen en de kwaliteit
kunnen verbeteren.’
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Onze vrijwilligers herinneren de projectleiders er vaak aan dat
het niet alleen geven is. Zij vertellen tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten dat de bezoeken ook voor hen belangrijk zijn
en dat ze veel leren van de ouderen die zij bezoeken.
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Kerkplein
Door corona was 2021 geen normaal Kerkplein-jaar. Onze
vrijwilligers bleven ondanks alles zeer gemotiveerd en toonden
een grote mate van flexibiliteit bij het invullen van het aangepaste
programma. Het tot twee maal toe organiseren van een
buitenactiviteit in groepjes van maximaal 12 personen, behoorde
tot de creatieve oplossingen om elkaar toch nog te kunnen
ontmoeten.

Kerkplein is er voor mensen met een licht verstandelijke beperking
die zich op enige wijze betrokken voelen bij kerk of geloof. We
beogen een inclusieve samenleving, waarin mensen met een
verstandelijke beperking niet worden uitgesloten maar erbij horen.
Zeker de kerk, die het lichaam van Christus vertegenwoordigt,
heeft hierin een taak te vervullen. Met de trouwe vrijwilligers van
Kerkplein organiseren we gezellige zaterdagmiddagactiviteiten
waarbij er aandacht is voor levensvragen en sociale
netwerkvorming.

‘We gaan altijd met een lach uit elkaar’
Lenie Blonk - Kerkplein
hebt. Dat is wel een van de fundamentele dingen die ik heb geleerd
van het werken met jongeren met een beperking. Soms moet je een
stapje terugdoen. Tijd nemen. Stil zijn. Je moet je aan kunnen en
willen passen aan de ander.’
‘Het mooiste voorbeeld voor mij was een man die altijd erg
binnensmonds praatte en mompelde. Mensen verstonden hem niet
en hij werd dan boos omdat hij niet werd begrepen. Maar in de kerk
voelde hij zich geaccepteerd. Ik nam de rust om te zeggen: “Ik heb je
niet verstaan, wil je het nog eens zeggen?” En soms moest ik dat wel
drie of vier keer vragen voor ik het hoorde. Maar dat maakte me niet
uit. Ik heb met hem een levensboek gemaakt en dan leer je iemand
echt kennen. Door tijd, rust en aandacht te nemen. Ik ontdekte dat
hij heel veel bad en toen ik na een heftig fietsongeluk weer in de
kerk terugkwam, zei hij tegen me: “Lenie, ik heb voor je gebid”. Als
er iets bijzonders was, dan bad hij voor je. Van kleine problemen uit
de omgeving tot grote wereldproblemen. Maar dat ontdekte ik pas,
toen ik hem leerde kennen en luisterde naar zijn gebeden.
Hij verrijkte mij.’

De deelnemers zijn altijd enthousiast bij het weerzien. En nog voor
de activiteit is afgelopen wordt er al gevraagd wanneer de volgende
keer is. Blije gezichten en lieve reacties doen de vrijwilligers goed en
motiveren hen door te gaan.
Met de vrijwilligers van bijbelclub ‘de Rank’ van de Oosterkerk in
Capelle aan den IJssel is er een nauwe en fijne samenwerking.
Inmiddels wordt de vorig jaar opgezette gespreksgroep iedere
maand trouw bezocht.
De activiteit met de RK-Christoffel/Kerkplein-groep was aan wat
vernieuwing toe. Een aantal elementen van de bijeenkomst blijft
vertrouwd, maar nieuw is dat er een ‘act’ in verwerkt wordt. Dit jaar
hebben we o.l.v. dansdocent Linda een aantal dansen ingestudeerd
en uitgevoerd. Iedereen kon meedoen, staand of zittend. Het was
enorm leuk!
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‘Mensen tot bloei zien komen, daar word ik blij van. Daar bloei ik
zelf ook van op. Of je nu verstandelijk beperkt bent of iets anders
hebt, iedereen is een compleet mens. Om dat te kunnen zien, moet
je je soms meer verdiepen in de ander en doorzetten. Want een
compleet mens heeft zijn moeilijkheden en afschrikwekkende of
ergerlijke dingen. Daar moet je doorheen, ook als je er geen zin in

‘Je hoeft niet meer te doen dan je kunt, bij Kerkplein worden
talenten op waarde geschat en benut en dat is iets wat in het
hectische leven weleens over het hoofd gezien wordt. >
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Bij de ontmoetingsmiddagen voelt iedereen zich welkom,
iedereen mag zichzelf zijn. We doen de ene keer iets
sportiefs zoals bowlen en de andere keer weer iets creatiefs.
De laatste keer kwam er ook een jonge vrouw die epilepsie
heeft. Ze wilde heel graag meedoen maar dat kan alleen
als iemand meegaat die met haar epilepsie om kan gaan.
Ze kwam binnen in de bowlingzaal en kreeg meteen een
aanval, want dat is natuurlijk een plek vol prikkels. Ik bleef
rustig bij haar en toen ze weer bij was gooiden we rustig
samen de eerste bal en daarna deed ze het zelf. Er is voor
iedereen plaats.’

Zin in het leven!
‘Zin in het leven!’ organiseert themabijeenkomsten voor ouderen.
Deze bijeenkomsten worden feestelijk aangekleed met een lunch
of een taartje. Bij ‘Zin in film!’ bekijken we gezamenlijk een film
en bespreken we na afloop het thema ervan. Tijdens de Zin
in-bijeenkomsten worden levensvragen en zingeving onder de
aandacht gebracht en staat het onderlinge gesprek centraal.
Een thema wordt kort ingeleid met een verhaal of een gedicht,
en daarna is er gezamenlijk of in kleine groepjes een gesprek aan
tafel onder leiding van de coördinator of een getrainde vrijwilliger.
Zij bieden de deelnemers een veilige omgeving om hun verhaal te
doen. En juist dat werd, zeker in coronatijd waarin ontmoetingen
maar mondjesmaat mogelijk waren, zeer gewaardeerd.

‘Kerkplein is voor mij: zien hoe er vriendschappen ontstaan,
het gedeelde verdriet als er iemand niet kan komen door
ziekte, of als er iemand overlijdt. Of juist de lol die er is.
Kerkplein is voor mij pure vreugde. We gaan altijd met een
lach uit elkaar en naar huis.’

Logeerhuis De Buren
Bij Logeerhuis De Buren kunnen mensen logeren die bijvoorbeeld
na een ziekenhuisopname naar huis mogen. Wanneer thuis
ondersteuning 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 logeerhuis biedt ook
vervangende mantelzorg (respijtzorg). Logeerhuis De Buren heeft >

Doorgaans komen we elke maand op vier locaties in IJsselmonde en
vier locaties in Zevenkamp met groepen ouderen bij elkaar. Thema’s
die dan zoal aan de orde komen zijn: aandacht, gezondheid,
ontmoeting, omzien naar elkaar, reizen, verhuizen, jaargetijden.
De eerste helft van het jaar boden we ‘Zin in bellen!’ aan als
alternatief voor de fysieke bijeenkomsten. Het televisieprogramma
‘De Publieke Tribune’ besteedde in het kader van de ‘Rotterdamse
aanpak eenzaamheidsbestrijding’ aandacht aan dit project. In
de wijken Hoogvliet, Overschie, Feijenoord, Charlois, Pernis en
Rozenburg hebben we nieuwe contacten gelegd en gaan we,
zodra dat weer mogelijk is, fysieke bijeenkomsten organiseren.
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14 kamers. Er zijn 8 bedden voor herstelgasten en 6 voor
respijtgasten. Een team van enthousiaste vrijwilligers o.l.v. van
twee parttime coördinatoren zorgt voor een rustig, gezellig en
comfortabel verblijf.

Daar doe ik het voor. En ik vind het ook leuk om te horen dat ze mijn
eten waarderen, natuurlijk.’

‘Het logeerhuis is
mijn tweede thuis’

Door de coronamaatregelen konden we in 2021 minder gasten
verwelkomen dan wij gewend waren. Ziekenhuizen voerden
minder operaties uit en mantelzorgers verzorgden hun dierbare
liever thuis, uit angst voor besmetting. Gelukkig konden we in juli
voorzichtig opschalen. Met meer gasten en vrijwilligers kwam er
langzaam weer leven in het logeerhuis. Helaas nam in de herfst het
aantal coronabesmettingen weer toe en moesten we het aantal
logeergasten beperken.

‘Het logeerhuis is mijn tweede thuis, ik kan er helemaal mezelf
zijn. Het is de sfeer als je binnenkomt. Het mooiste van mijn
vrijwilligerswerk vind ik als er nieuwe gasten binnenkomen. Je
kent elkaar nog geen vijf seconden of ze vertellen je hun hele
levensverhaal. En als ze er dan wat langer verblijven, hoor je steeds
meer. Soms zijn het wel heftige verhalen, over kanker bijvoorbeeld.
Je gaat wel anders tegen het leven aankijken. Ik heb meer begrip
gekregen voor anderen. Maar dat komt misschien ook omdat ik
ouder word. Steeds meer mensen vallen weg of hebben last van
eenzaamheid.’

Fred Mesman - Logeerhuis De Buren
‘Ik kende het Logeerhuis al voordat ik er als vrijwilliger
werkte. Want ik heb er zelf ook twee keer gelogeerd toen ik
herstelde van een knieoperatie. Ik kan niet zo goed stilzitten,
dus toen ik daar verbleef, hielp ik al mee met koken. Kijk,
ik kon natuurlijk niet goed lopen, maar ik mankeerde toch
niks aan mijn handen? Dus waarom zou ik dan niet de
aardappels kunnen schillen of de ramen lappen? Martin, de
coördinator, gaf me weleens een tik op de vingers. “Je bent
altijd maar bezig voor anderen”, zei hij, “maar je moet ook
aan jezelf denken”. Het zit denk ik in mijn karakter. Ik ben
beter in geven dan nemen.’

Het afgelopen jaar ontving het logeerhuis in totaal 51 logeergasten.
Daarvan waren er 17 herstelgasten en 34 respijtgasten. 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. Van alle gasten
hadden er 6 al eens eerder bij ons gelogeerd.

‘Het is zó belangrijk dat er plekken zoals Logeerhuis De Buren zijn.
Want ik vind het schandalig hoe de nazorg is geregeld in Nederland.
Ik voelde gewoon de werkdruk van de verpleegkundigen toen
ik geopereerd was. Er zijn te weinig bedden, dus het is opereren
en gáán. De fysiotherapeut stond nog net niet naast me in de
uitslaapkamer, zal ik maar zeggen. Ik lag nog geen anderhalve dag
in het ziekenhuis of het was: hup, door naar de volgende. Ik had
echt nog hulp nodig, maar niet iedereen heeft een sociaal netwerk
waar hij terechtkan na een operatie. Dus ik was heel blij dat het
Logeerhuis De Buren er voor mij was.’

‘Toen ik er voor de tweede keer logeerde, vroeg Martin of
ik het leuk zou vinden om voortaan een keer per week te
koken voor de andere gasten. Ik zei: “Zolang de mensen er
niet bij neervallen vind ik het best.” Maar tot nu toe heeft
nog niemand geklaagd, haha. Koken doe ik nu nog steeds,
maar dan als vrijwilliger. Ik weet hoe het is als je met een
gebroken schouder of heup zit, of als je een kapotte knie
hebt en je niet alles kunt doen wat je gewend ben. Dan is
het fijn als er mensen om je heen zijn om je te helpen.

Ten opzichte van 2020 konden we meer vrijwilligers inzetten: 25 per
week, in de laatste maanden oplopend naar 35. In totaal waren er
41 vrijwilligers actief. Er zijn 11 nieuwe vrijwilligers bijgekomen.
De vrijwilligers vonden het fijn dat zij in deze moeilijke tijd iets om
handen hadden en iets konden betekenen voor een ander.
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Donderdag Bijzonderdag Senior
In de lente maakten we met de hulp van een van de gasten van
Logeerhuis De Buren gezellige paasstukjes. De vrijwilligers leverden
deze af bij de mensen thuis en dat was een mooie gelegenheid
om elkaar (op afstand) weer even te zien en te spreken. Op 5 mei
stonden we weer bij hen op de stoep, dit keer met ‘Bevrijdingssoep’.
Heerlijk dat ze hun verhaal weer even kwijt konden!

Vanwege de coronabeperkingen moesten we keer op keer
‘Donderdag Bijzonderdag Senior’, onze maandelijkse ontmoetingsdag voor senioren in de Maranathakerk op Zuid, afzeggen. Maar
onze vrijwilligers lieten zich van hun beste kant zien en stuurden
kaartjes en doe-boekjes naar de deelnemers. Ook probeerden zij
zoveel mogelijk telefonisch contact met hen te houden.

Vanaf juni konden we elkaar weer ontmoeten in de
Maranathakerk, maar in kleiner verband en met inachtneming
van de coronamaatregelen. We verdeelden de deelnemers over
een ochtendgroep en een middaggroep. Zo konden ze veilig
genieten van het programma en het lekkers bij de koffie. Omdat
de gezamenlijke warme maaltijd niet mogelijk was, gaven wij
boodschappenbonnen mee. Uit de reacties hierop bleek toch wel
dat die voor sommigen zeer welkom waren.
Ook in 2021 merkten we hoe belangrijk deze activiteit voor
de ouderen is. Nadat ze de maandelijkse uitnodiging hebben
ontvangen, staat de telefoon bij Samen 010 roodgloeiend. De
senioren die zich aanmelden kijken echt uit naar de Donderdag
Bijzonderdag Senior: “Ik heb er nu al zin in!”
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Energiebank Rotterdam
In het najaar haakten we aan bij groepen die wekelijks bij elkaar
komen voor een koffieochtend, naaicursus of taalcursus. We boden
deze groepen coachingsessies aan gedurende 3 tot 5 weken. Omdat
de deelnemers tijdens deze sessies met elkaar in gesprek gingen en
zo van elkaar leerden, was deze aanpak zeer effectief.

De Energiebank Rotterdam heeft als doel huishoudens met een
kleine beurs te helpen door met coaching en besparingsproducten
de energierekening betaalbaar te houden. In 2021 hebben we 184
huishoudens gecoacht, zowel door individuele coaching als door
groepscoaching.
Door de coronacrisis was het in het voorjaar van 2021 helaas op zeer
beperkte schaal mogelijk om fysieke bijeenkomsten te houden. Na
de zomer kwamen deze geleidelijk weer op gang, maar tegen het
einde van het jaar was er weer een lockdown. Deze ontwikkelingen
hadden een negatieve invloed op de bereidheid van coaches en
huishoudens voor huisbezoeken.
In het voorjaar werkten we mee aan het verspreiden van de gratis
energievouchers van de gemeente Rotterdam omdat wij toegang
hebben tot de doelgroep. Met deze voucher konden de huishoudens
ook kiezen voor een gratis Energiecoachingstraject van de
Energiebank Rotterdam.
Halverwege het jaar werd bekend dat de energiekosten fors zouden
gaan stijgen. Hierdoor was er in de tweede helft van 2021 veel
aandacht voor dit onderwerp en werd de Energiebank Rotterdam
veelvuldig door diverse media benaderd.
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‘Ik leer zelf ook veel van mijn vrijwilligerswerk’
Djawid Tahery - Energiebank Rotterdam
hebben tegenwoordig veel technische installaties en worden op
die manier erg duurzaam gebouwd. Maar hoe zorgen we ervoor
dat ze er ook echt duurzaam mee omgaan? Om dat goed te kunnen
begeleiden, ben ik hiernaar opzoek gegaan. Zo kwam ik terecht
bij de Energiebank en maakte ik kennis met de Energiecoach. Ik
was zelf al heel energiebewust en laat bijvoorbeeld nooit onnodig
het water uit de kraan lopen of lampen branden. Maar door
mijn vrijwilligerswerk als Energiecoach en de cursussen die ik bij
Samen 010 heb gekregen, leerde ik nog veel meer over slimmer
en bewuster omgaan met je energieverbruik. Dat vind ik meteen
een van de leukste dingen, dat ik er zelf ook veel van leer. Zo ben
ik mij ook bewust geworden dat de Energiecoach waar ik in eerste
instantie naar op zoek was, in de praktijk heel anders is.’
‘Het is weleens schrikken als ik voor het eerst bij een hulpvrager
over de vloer kom. Dan zitten ze in een koud en een klein huis,
ze dragen al een dikke trui en toch hebben ze een hoge
energierekening. Soms moeten ze aan het einde van het jaar
zelfs nog een paar honderd euro bijbetalen ook. Dat frustreert
ze. Ik ben blij als ik hen dan kan helpen. Dat we samen naar hun
energieverbruik kijken en een aantal punten in hun huis langslopen.
En dat ik hen dan kan adviseren welke dingen ze zelf kunnen doen
om hun energierekening omlaag te krijgen.’

‘Ooit maakte ik er een wedstrijd van om het maandbedrag van
mijn energierekening elk jaar zo laag mogelijk te krijgen. En dan
aan het einde van het jaar kijken hoeveel ik nog terugkrijg’, vertelt
Djawid met een glimlach. ‘Ik werk als projectmanager voor een
woningbouwontwikkelaar en ben verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van duurzame woningen. Nieuwbouwwoningen
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Train

‘Ik wist bijvoorbeeld niet dat je geen meubels voor je
verwarming moet plaatsen, want dan blokkeer je de
warmte. Of dat het beter is om bepaalde gordijnen op te
hangen die de kou tegenhouden en de warmte binnen.
Zelf had ik ook nog geen gordijnen in mijn woonkamer, dus
die heb ik meteen aangeschaft. Wat ik bijvoorbeeld ook
tegenkom, is dat mensen hun verwarming dag en nacht op
een lage temperatuur laten staan. Maar ook al staat-ie laag,
dan stroomt er nog steeds wel water doorheen en dan blijft
de meter dus lopen. Daar staan ze vaak niet bij stil, maar dat
scheelt al enorm.’

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: www.
samen010.nl/train.
Corona drukte ook in 2021 een stempel op de werkzaamheden
van Train. De meeste trainingen en cursussen die fysiek uitgevoerd
zouden worden, werden afgezegd of moesten omgezet worden naar
een online uitvoering. Met dat laatste had Train in het voorgaande
jaar al enige ervaring opgedaan, maar toch betekende dit een
extra tijdsinvestering. Het bovengemiddelde aantal aanvragen aan
trainingen van Budgetmaatjes 010 maakte echter veel goed. De
meeste van deze trainingen hebben we online uitgevoerd. Gelukkig
was er ook nog een korte periode waarin we wel fysieke trainingen
uit konden voeren en hier hebben we dankbaar gebruik van
gemaakt. Pakweg 40% van de cursussen en trainingen kon gewoon
op locatie uitgevoerd worden. In totaal werden er het afgelopen jaar
17 cursussen uitgevoerd.

‘Van nature ben ik een rustig type, best wel timide eigenlijk.
Zeker toen ik ging verhuizen naar een appartement in
Rotterdam en hier nog niet zoveel mensen kende, had
ik de neiging om thuis te blijven zitten. Ik begon met
vrijwilligerswerk, toen nog voor Zorg- en Welzijnsorganisatie
Delfshaven, om nieuwe mensen te leren kennen en
betrokken te zijn bij mijn omgeving. Ik hielp onder andere
mee met het opzetten van evenementen om ondernemers
bij elkaar te brengen en ontmoette heel veel verschillende
mensen. Mijn netwerk breidde steeds meer uit. Zo kwam ik
in contact met een architect waar ik een tijdje mee optrok
en kreeg ik uiteindelijk ook een baan. Al met al ben ik door
vrijwilligerswerk communicatief vaardiger geworden en heb
ik veel mensenkennis gekregen.’
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Met Elkaar Voor Elkaar
en sociale uitsluiting. In 2021 werden 6023 kerstkaarten gemaakt,
met kleinere groepen, op voldoende afstand. Veel kaartenmakers
en -ontvangers zijn blij dat dit wél doorging in 2021!

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

Met Elkaar Voor Elkaar wordt gecoördineerd door een vrijwilliger
met een achtergrond in maatschappelijk werk. Samen 010
begeleidt deze vrijwilliger en doet de fondsenwerving en
financiële administratie van het project.

Welkom Onthaal
Welkom Onthaal organiseert op elke eerste zondag van de
maand een wake bij het Detentiecentrum Rotterdam. In dit
detentiecentrum zitten mensen zonder verblijfspapieren vast, in
afwachting van hun uitzetting. Met zo’n 30 mensen staan we samen
in een kring voor het gebouw en er is een spreker uit de kerken, de
lokale of de landelijke politiek. In 2021 kon de wake vanwege de
coronamaatregelen vier keer niet doorgaan.
Op 2 mei 2021 was er een bijzondere wake bij Detentiecentrum
Rotterdam. Herman Meijer, oud-wethouder van Rotterdam,
onthulde een kunstwerk dat Luuk Bode speciaal voor de wakes
heeft gemaakt. Voor dit kunstwerk ontvingen we in 2020 een bedrag
vanwege de nominatie voor de Ab Harrewijnprijs voor de wakers bij
het detentiecentrum. Sinds de onthulling in mei staat het kunstwerk
tijdens de wakes maandelijks in het midden van de kring.
In november hebben we aan alle wakers een klein speldje in de
vorm van een theelepeltje uitgereikt. Het idee hierachter:
Wat zou jij doen bij een grote brand?
Rennen voor je leven en de rest aan z’n lot overlaten?
Eisen dat degenen die voor de brand verantwoordelijk zijn worden
gestraft?
Oproepen tot demonstraties?
Je kunt ook een emmer water halen om het vuur te blussen. >
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En als je geen emmer hebt, dan neem je een glas water.
En als je geen glas hebt, dan neem je een theelepeltje water.
Als íedereen met zijn theelepeltje meehelpt met blussen, dan kunnen
we zelfs het grootste vuur doven.

Veelkleurige Religies
Rotterdam

(Dit theelepeltje is een initiatief van Stichting Haags Vredesinitiatief,
naar een idee van Amos Oz.)

Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) is een samenwerkingsverband 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.

In december maakten onze vrijwilligers in totaal 300 kerstpakketten
voor de mensen die vastzitten in het detentiecentrum, met daarin
o.a. toiletartikelen, iets lekkers en een mooie, door schoolkinderen
en bezoekers van de huiskamer van Goud van Noord gemaakte
kerstwens. Daarnaast kregen ze € 5,- op hun persoonlijke pasje
gestort. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door particuliere
giften en bijdragen vanuit de kerken. Vanwege corona konden onze
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 ze werd gedacht.

In 2021 lag het reguliere werk van VRR grotendeels stil.
Gebedshuizen konden geen groepen meer ontvangen en scholen
hadden hun handen vol aan het reguliere onderwijs. Wel heeft het
bestuur van VRR in 2021 erover nagedacht hoe een nieuwe impuls
te geven aan de excursies naar de gebedshuizen, door scholen
gericht te benaderen. 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.
In 2021 hebben we een projectplan gemaakt om een virtueel ECW
van de grond te krijgen. We hopen dit project in 2022 te starten.

Welkom Onthaal is een samenwerkingsverband van verschillende
organisaties, waarvan Samen 010 er een is.
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Diaconieën en DMS
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. Het gaat
om 15 projecten. We merkten dat er bij de projecten behoefte
is aan meer kennis over fondswerving. Daarom gaat de DMS in
samenwerking met Samen 010 in het voorjaar 2022 een training
fondswerving organiseren.

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.
De Raad van Aangeslotenen kwam in 2021 twee keer bij elkaar.
In mei online, waarbij we het met name hebben gehad over
het voorgenomen besluit van het bestuur om het project
Budgetmaatjes 010 per 1 januari 2022 te verzelfstandigen in een
aparte stichting. In het najaar hebben we ‘live’ vergaderd en vooral
gesproken over energiearmoede en wat de Energiebank Rotterdam
daarin kan betekenen. Er waren in die vergadering ook twee
nieuwe kerken die zich willen aansluiten bij Samen 010: Geloven in
Spangen en de Oud-Katholieke Paradijskerk. In november hebben
we geprobeerd voor alle diakenen van de aangesloten kerken twee
diaconale dagen te organiseren, maar door de coronamaatregelen
hebben we die uit moeten stellen tot 2022.
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Bestuur Samen 010
•

In 2021 hadden we enerzijds te maken met de gevolgen van de
coronapandemie en anderzijds waren er allerlei maatschappelijke
problemen, waaronder het drama van de toeslagenaffaire.
Samen 010 heeft onder leiding van de directeur op vele terreinen
de helpende hand kunnen bieden. In dit jaarverslag komt dat
ruimschoots aan de orde.

•
•
•

Voortzetting van diaconaal werk onder zeelieden in het
havengebied van Rijnmond.
Financiële zaken zoals begroting en jaarrekening.
Samenstelling van het bestuur.
Verhuizing van het Odensehuis.

Ter inspiratie wordt een bestuursvergadering altijd geopend met
een gedeelte uit de Bijbel, waarin vaak de zorg voor kwetsbare
mensen aan de orde komt.

Als bestuur zijn wij dankbaar voor de grote inzet van de
medewerkers en vrijwilligers onder vaak moeilijke omstandigheden.
Zij hebben kunnen helpen in vele situaties, zoals armoede en
eenzaamheid. Vanuit het evangelie van Jezus Christus mocht dat
namens de participerende kerken en diaconieën gedaan worden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting
Samen 010, maar is ook betrokken bij praktische zaken en overlegt
regelmatig met de directeur. In de bestuursvergaderingen zijn o.a.
de volgende zaken aan de orde geweest:
•
Verzelfstandiging van Budgetmaatjes 010: door de
betrokkenheid van de stichting de Verre Bergen krijgt de
nieuwe stichting de mogelijkheid om de werkzaamheden
verder uit te breiden om meer mensen die ondersteuning
behoeven te helpen.
•
Overleg met SKIN-Rotterdam over samenwerking tussen
Samen 010 en de internationale kerken in Rotterdam.
•
Het project Een Goed Gesprek van Stichting Levinas dat onder
de hoede van Samen 010 is gekomen.

Drie keer per jaar is er via de Raad van Aangeslotenen overleg met
de betrokken kerken en diaconieën. Over en weer kunnen we elkaar
tot steun zijn. De vergaderingen worden als zeer waardevol ervaren
en onderlinge verbondenheid wordt sterk gevoeld.
Het bestuur ziet het als een voorrecht om leiding te mogen geven
aan een organisatie als Samen 010 en is dankbaar voor de goede
relaties die er zijn met de Gemeente Rotterdam en de steunende
fondsen.
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Missie

Bestuur

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

Piet van Poelgeest • voorzitter
Marleen de Bruijne • penningmeester
(volgde Hanneke van Krimpen op)

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

Mark Jan Goedhart • secretaris
Gerarda Herrewijnen

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

Bert Davelaar
(Anne Geluk stopte begin 2022)

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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Jan Bezemer • Diaconaal Platform Capelle
Aad Bloem • Gereformeerde Kerk Pernis
Liesbeth de Boer • Protestantse Gemeente Kralingen I.W.
Hans Boersma • Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand
Job van Esch • Nederlands Gereformeerde Kerk Overschie
Tjitske Gelderloos • Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Ton den Hartog • Gereformeerde Kerk Rotterdam-IJsselmonde
Marcel van Hove • Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum
Ron van der Leeden • Hervormde Gemeente Pernis
Huibert Logmans • Gereformeerde Gemeente Koningskerk
Sjany Middelkoop-Goudriaan • Diaconaal Centrum Pauluskerk
Harrie Rienks • Protestantse Gemeente Overschie
Bruce Rienstra • Paradijskerk
Geert Rutgers • Protestantse Gemeente Alexanderkerk
Sija Schorel • Bergsingelkerk en BMVier
Julia Shamojan • Remonstrantse Gemeente Rotterdam
Wim Snel • Protestantse Gemeente Hoogvliet
Nico van Splunter • Geloven in Spangen
Johan Verduyn • Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid
Hans Welter • Hervormde Gemeente IJsselmonde
Annelies Wijngaarden • Hervormde Gemeente Delfshaven

Raad
van
Aangeslotenen
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Medewerkers
Hanny de Kruijf • hk@samen010.nl • directeur Samen 010, interreligieuze dialoog, vluchtelingen, Laurentiusdag
Mia Bronder • mb@samen010.nl • zorg, sociaal isolement, dementie, Odensehuis Rotterdam
Kees de Bruijn • 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, sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Zin in
lunch! IJsselmonde en Beverwaard, Zin in film! IJsselmonde
Edmond van Dijck • ed@samen010.nl • cursussen en trainingen, Train
Annetta Eilander • ae@samen010.nl • armoede, Budgetmaatjes Capelle
Elisabeth van der Ham • eh@samen010.nl • kerk en buurt, Serve the City Rotterdam, HipHelpt Rotterdam
Mirjam Heikens (in 2022 begonnen) • mh@samen010.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto en Zin in een goed gesprek! KralingenCrooswijk
Jeroen Hendriks (in 2022 begonnen) • jh@samen010.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto en Zin in lunch! HillegersbergSchiebroek
Lotte van der Hout (in 2022 begonnen) • lh@samen010.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto Delfshaven, Zin in film! Delfshaven
Jeanine Jonker • jj@samen010.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto Prins Alexander
Henk Kamminga • hkm@samen010.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto Capelle
Jony Louwerse (in 2022 begonnen) • jl@samen010.nl • armoede, Budgetmaatjes Capelle
Wilma Kievit • wk@samen010.nl • diaconierotterdam@samen010.nl • officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl • secretariaat, Diaconie
Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum, Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Rukiye Küçük • rk@samen010.nl • Energiebank Rotterdam, armoede, Geld & Gezin
Erik Maan • em@samen010.nl • armoede, sociaal isolement, diaconaal werk Wijkpastoraat Crooswijk, Donderdag Bijzonderdag Senior, zingeving,
eenzaamheid, Zin in het leven! Overschie, Prins Alexander, Feijenoord
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
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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 • personeelszaken, armoede, Energiebank Rotterdam, Geld & Gezin, Diaconaal Platform Capelle
Dorothee van der Veer • dv@samen010.nl • kerk en buurt, Serve the City Rotterdam
Marjan van Vugt (in 2022 begonnen) • mv@samen010.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Zin in het leven! , Charlois, Hoogvliet, Pernis,
Rozenburg
Heidi van der Wijk • hw@samen010.nl • secretariaat, fondsenwerving
Gedetacheerd door Laurens: Hildegard Faber • h.faber@laurens.nl • sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto Noord

Bea Cox stopte in 2021
Alexander Borst stopte in 2021
Barbra van Keulen stopte in 2021 (was gedetacheerd door Stichting Mara)
Julia van Bergen stopte in 2022
Remy Jacobs stopte in 2022
Jantine van Dijk stopte in 2022
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Samen 010 in cijfers over 2021

P

Baten

E

rojecten die Samen 010 zelf heeft opgezet en uitvoert:
15 projecten met ongeveer 700 vrijwilligers.

H
V
S

Winst- en verliesrekening

rijwilligersorganisaties die we adviseren,
ondersteunen en/of trainen: 19 organisaties.

A

B

816.593
129.289
345.007
95.706
31.185
129.208
118.118
535
1.665.639

2020
€
€
€
€
€
€
€
€
€

736.286
134.009
376.816
73.491
30.807
128.735
120.181
6.024
1.606.349

etaalde medewerkers: 15,7 fte.

antal cursisten bij Train: 128.

amen 010 ontving in 2021 steun van: Dr. C.J. Vaillant Fonds • FondsDBL • Gemeente Capelle aan den IJssel • Gemeente Rotterdam •
Kansfonds • Maatschappij van Welstand • Sint Laurensfonds • Stedin • Stichting Aelwijn Florisz • Stichting Bevordering van Volkskracht •
Stichting De Lichtboei • Stichting Dioraphte • Stichting Eilise Mathilde Fonds • Stichting Het Wit Gele Kruis • Stichting Kindertehuizen
Rotterdam • Stichting Phyisico • Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds • Stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk
Gehandicapten Rijnmond • Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam • Van Cappellen Stichting • Stichting Rotterdam
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€
€
€
€
€
€
€
€
€

Subsidiebaten
Kerkelijke bijdragen
Bijdragen fondsen
Giften derden en particulier
Huuropbrengsten Micha studentenhuis
Overige inkomsten
Doorbelaste externe personeelskosten
Baten voorgaande jaren
Baten totaal

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

et bestuur bestaat uit 5 bestuursleden.

2021

Lasten

2021

2020

Personeelskosten
Afschrijving vaste activa
Huisvestingskosten; kantoor, studentenhuis en logeerhuis
Organisatiekosten
Projectkosten
Overige lasten
Lasten totaal

€
€
€
€
€
€
€

1.262.522
5.398
148.944
94.703
151.222
4.796
1.667.585

€
€
€
€
€
€
€

1.181.809
5.398
151.450
91.706
133.056
8.150
1.571.569

Resultaat boekjaar

€

-1.946

€

34.780
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Adressen
Samen 010
Hang 7
3011 GG Rotterdam
telefoon: (010) 466 67 22
e-mail: info@samen010.nl
website: www.samen010.nl

Odensehuis Rotterdam
Goudseplein 245
3031 ZH Rotterdam
telefoon: 06 - 11 28 22 15
e-mail: odensehuis@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: em@samen010.nl
website: www.samen010.nl

