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Het Odensehuis Rotterdam is een ontmoetingscentrum 
voor mensen met geheugenklachten of (beginnende) 
dementie en hun mantelzorgers. In februari 2019 zijn 
we verhuisd naar het Huis van de Wijk in het Lage Land. 
Een plek waar veel mensen binnenkomen en ook op 
loopafstand van het winkelcentrum. Sinds de verhuizing 
is het aantal bezoekers van het Odensehuis duidelijk 
gestegen en de deelnemers uit Zuid zijn met ons mee 
verhuisd.

Verder zijn in 2019 onze activiteiten voor ouderen rond 
zingeving toegenomen. In het Uitvoeringsprogramma 
Rotterdam, Ouder & Wijzer van de gemeente Rotterdam 
voor de jaren 2019 en 2020, staat o.a. te lezen dat de 
gemeente in alle 14 gebieden activiteiten voor ouderen 
rondom zingeving gaat organiseren. Voor 2019 is ons 
gevraagd om in drie nieuwe gebieden een project te 
starten. Dit is een Motto-project (maatjesproject) in 
Rotterdam-Noord en Zin in het leven! (groepsgesprekken) 
in Charlois en Hoogvliet. 

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

Hanny de Kruijf, 
directeur
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Inhoud Voorwoord
Elk jaar kiezen we voor ons jaarverslag een andere 
invalshoek. Dit keer hebben we mensen gevraagd naar 
hun dromen. Voor hen persoonlijk, voor Rotterdam en 
voor Samen 010, of voor het project waarbij ze betrokken 
zijn. Dat levert prachtige verhalen op. Over de wens om 
danser te worden of piano te kunnen spelen. Het idee om 
in de zomer een bustocht voor ouderen te organiseren 
terug naar de plekken van hun jeugd. Of over een stad 
met minder armoede en mensen die meer naar elkaar 
omkijken. Een stad waar onze organisatie dan misschien 
niet meer nodig is.

We zijn heel blij met de inbreng van Frances Gallimore, 
die voor de interviews zorgde en Peter van Mulken, die de 
meeste foto’s in dit jaarveslag heeft gemaakt.

In 2019 hebben we geëxperimenteerd met een nieuwe 
aanpak voor de Energiebank op Rotterdam-Zuid door 
aan te sluiten bij groepen van mensen die al regelmatig 
bij elkaar komen. De uitkomsten zijn zodanig dat we 
voor 2020 gekozen hebben om opnieuw ons te focussen 
op een bepaald gebied, in dit geval Prins Alexander/het 
Lage Land. Door te kiezen voor een bepaald gebied is het 
eenvoudiger om een netwerk op te bouwen en aan te 
sluiten bij wat in een gebied speelt.
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In 2019 waren er gemiddeld 82 Motto-vrijwilligers actief 
die waardevolle gesprekken voerden met ouderen over 
voor hen belangrijke levensthema’s. Samengeteld met 
de inzet van de geestelijk verzorgers van de vier Motto-
projecten werden in de gebieden IJsselmonde, Prins 
Alexander, Hillegersberg/Schiebroek en Delfshaven regel-
matig gesprekken gevoerd met in totaal 212 ouderen.

“Levensvragen vragen niet om oplossingen, maar om 
verzorging, aandacht”. Deze woorden geven de kern aan 
van het werk van Motto. Levensvragen zijn heel anders 
dan praktische vragen, maar wel liggen ze vaak daaronder 
verborgen. Neem bijvoorbeeld een alleenstaande oudere 
mevrouw die je vraagt of je iemand weet om met haar 
naar haar afspraak in het ziekenhuis te gaan. Je kunt 
dan reageren op haar praktische vraag en een begeleider 
regelen, maar minstens zo belangrijk is jouw reactie op haar 
onderliggende vraag, jouw aandacht voor haar alleen zijn.

In onze jachtige tijd ontbreekt vaak de rust om naar de wat  
dieper liggende vragen te luisteren, terwijl een luisterend 
oor op dat niveau juist zo heilzaam kan zijn. Vrijwilligers 
van Motto komen op bezoek en nemen de tijd om juist 
naar de onderliggende vragen, de ‘trage vragen’ te 
luisteren: wat is er eigenlijk aan de hand?, wat staat er  
op het spel voor deze mevrouw? Levensvragen worden 
ook wel ‘trage vragen’ genoemd, omdat ze van de vragen-
steller en van de luisteraar vragen om even te vertragen; 
om pas op de plaats te maken. 

Motto 
(Meelevende Ondersteuning 

Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen)
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Energiebesparing is een hot item. Het is belangrijk dat ook 
mensen met een kleine beurs hieraan mee kunnen doen. 
Daarom leiden we vrijwillige Energiecoaches op, die we 
koppelen aan huishoudens die met hun energierekening 
aan de slag willen. Samen bekijken zij wat de mogelijk-
heden zijn om te besparen op de energierekening. 
Daarnaast organiseerden we in Rotterdam-Zuid groeps-
bijeenkomsten: een laagdrempelige manier om mensen 
kennis te laten maken met de mogelijkheden om op een 
eenvoudige wijze energie te besparen. Zo proberen we 
energiecoaching aan te bieden die bij de mensen past. 

Binnen Rotterdam houden verschillende partijen zich 
bezig met het verduurzamen van de stad. De Energiebank 
Rotterdam werkt samen met de gemeente Rotterdam, 
diverse woningbouwverenigingen en buurtverenigingen. 
Allemaal met hetzelfde doel: de energierekening van men-
sen met een minimum inkomen verlagen en zorgen dat 
deze groep actief mee kan doen aan de verduurzaming 
van Rotterdam.

In 2019 waren er in totaal 25 energiecoaches actief en zijn 
er 18 energiecoaches opgeleid. Stedin helpt mee bij het 
werven van nieuwe coaches.

De Energiebank Rotterdam is een initiatief van Stedin, 
Energiebank Nederland en Samen 010.

Energiebank Rotterdam
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Rotterdam ook wel willen organiseren. Iedereen mag 
meedoen, kinderen en ouders. Wie maakt de mooiste, 
grootste of juist de kleinste en welke vlieger blijft het 
langst in de lucht? Dat houdt de jongeren van de straat. 
Want ze gaan geen kattenkwaad uithalen, maar maken 
een vlieger en blijven uren oefenen. En wie zelf geen 
vlieger maakt, kan vanaf een groot, gezellig plein alles 
aanschouwen. Met kraampjes met pinda’s en schaafijs en 
dat soort dingen. Ik zie het helemaal voor me.’

‘Weet je wat ik ook graag zou willen doen? Voor ouderen 
een stadstour regelen in de zomer en dan met een grote 
bus langs de oude wijken in Rotterdam gaan. Dat moet 
een openbaring zijn voor die mensen. Omdat ze soms niet 
verder komen dan hun eigen voordeur. Dan zou ik de gids 
in de bus zijn en iedereen welkom heten en op hun gemak 
stellen. Fasten your seatbelt! En dan vertellen we verhalen 
over de wijk, zingen we een liedje of vertellen we een mop. 
“U mag lachen, gillen, alles leuk vinden en weer even kind 
zijn in deze bus.” En dan tussendoor natuurlijk vragen 
stellen. “Zijn er mensen die hier gewoond hebben? Ah! 
Wat weet u nog? Heeft u hier uw eerste vriendje ontmoet?” 
Dan herkennen ze dingen uit Spangen of Crooswijk, halen 
we met elkaar oude herinneringen op en herleven ze alles 
weer. Dat is mooi, toch? Daar worden ze vrolijk van. Weet 
je, het leven is kort en je moet het gezellig maken met 
elkaar. Een enkeling is een drenkeling hoor. Zo is dat!’ 

van de ouderen en de ouderen beleefden door de 
jongeren hun jeugd weer terug.’

‘Zo’n mengelmoes van mensen vind ik altijd leuk. 
Het doet me denken aan toen ik een keer in Turkije 
was. Daar had je een speelplaats die niet alleen voor 
kinderen was, maar ook voor ouderen. Dus op dezelfde 
plek waar kinderen speelden, stonden ook van die 
fitnesstoestellen voor oudere mensen. Dan kunnen de 
ouderen ook nog wat doen en hoeven ze er niet naast  
te zitten op de bank. Zo blijven ze lekker in beweging  
en komen ze in contact. Dat is toch mooi!’

‘Bij ons in Suriname, toen ik nog kind was, had je in de 
zomer altijd een vliegerwedstrijd. Dat zou ik hier in 
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over het thema aan de hand van gespreksvragen. Deze 
groepsgesprekken worden begeleid door vrijwilligers.

Er waren in het afgelopen jaar 35 bijeenkomsten met 
gemiddeld 20 deelnemers. Inmiddels zijn er 11 vrijwilli-
gers betrokken bij het project. De vrijwilligers leiden de 
groepsgesprekken en bieden de deelnemers een veilige 
omgeving om hun verhaal te doen. Zij leveren hiermee  
een waardevolle bijdrage aan de bijeenkomsten.

Uit de reacties blijkt dat er behoefte is aan de bijeen-
komsten. Een themabijeenkomst zorgt voor verbinding, 
men leert elkaar op een andere manier kennen. Of zoals  
een deelnemer het verwoordde: “De onverwachte gesprek- 
ken tijdens de bijeenkomsten maken me een rijker mens.”

Het project Zin in het leven! richt zich op het bevorderen 
van verbinding tussen ouderen. Het is geïnitieerd door 
de seniorenorganisatie PCOB/KBO in samenwerking met 
Samen 010. Zin in het leven!, ook wel ‘Zin in lunch!’ of 
‘Zin in film!’ genoemd, organiseert in Prins Alexander, 
IJsselmonde, Charlois en Hoogvliet bijeenkomsten waarbij 
ontmoeting en zingeving centraal staan. 

Een themabijeenkomst bestaat uit een inleiding rondom 
een thema, zoals ‘voorjaar’ of ‘omzien naar elkaar’. 
Daarna is er een gezellige lunch of koffie met iets lekkers. 
Vervolgens is er gelegenheid om in groepjes door te praten 

Zin in het leven!

‘Een mengelmoes van mensen 
vind ik altijd leuk!’
Helen Graanoogst – 

vrijwilligster Zin in het leven!

‘Zou het niet geweldig zijn als we veel meer met elkaar 
zouden mengen? Ouderen met jongeren bijvoorbeeld. 
Iedereen kan van elkaar leren. Dat hebben we al een keer 
gedaan met Zin in het leven! We lieten toen de ouderen 
aan tafel in gesprek gaan met jongeren over tolerantie 
en verdraagzaamheid. Want kinderen moeten op school 
ook leren elkaar te tolereren, net zoals ouderen dat in een 
bejaardenhuis moeten doen. De jongeren leerden respect 
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‘Ik hoop dat we deze zomer met de Vrijdag Xtra 
Bijzonderdag naar Jump XL gaan, dat is een trampoline-
park waar je zelf helemaal je gang kan gaan. Heel veel 
springen, gillen, lol trappen en helemaal gek doen met 
vriendinnen. Of tikkertje spelen in de rimboe, dat vind 
ik allemaal leuk. Eerst vond ik het een beetje eng en 
spannend om naar de Vrijdag Xtra Bijzonderdag te gaan, 
maar ik heb nieuwe vriendinnen en vrienden gemaakt.  
En als ik er in de zomervakantie weer naartoe ga dan ben 
ik blij om hen weer te zien.’

‘Soms zou ik willen dat we op woensdag maar tot twaalf 
uur naar school hoeven te gaan in plaats van tot half één. 
Andere groepen zijn wel al om 12 uur klaar. Zij mogen  
buitenspelen en wij zitten dan gewoon somber in de klas.  
Iedereen vindt dat oneerlijk. Ik zou ook willen dat mensen  
minder hard hoeven te werken. Mijn vader is fossielen-
maker en daarom heeft hij soms spierpijn of kramp. Als  
hij dan zijn arm tegen iets stoot ofzo, dan roept hij dat  
het pijn doet. Mijn moeder werkt ook veel. In de thuiszorg. 
Soms werkt ze in de ochtend en dan moet ze daarna ook 
nog een avonddienst doen van vier tot elf uur. Dan is ze  
zo moe, dat ze op de bank moet liggen om uit te rusten. 
Als mijn ouders minder zouden werken zou ik meer tijd 
met hen kunnen doorbrengen. Dan zou ik als eerste naar 
de Efteling willen, in de Droomvlucht!’

‘Ik wil later zangeres of danseres worden. Want ik houd 
heel veel van dansen en zingen en dat deed ik al toen ik 
heel klein was. Ik kijk altijd naar de video’s van Saskia’s 
dansschool op YouTube op mijn telefoon en dan dans 
ik mee. Die danseres is zo goed! Ze bedenkt heel snel 
allemaal pasjes en die leert ze dan aan andere mensen. 
Soms dans ik ook met mijn vriendinnen. En ik zat vroeger 
op Afro Dance. Dat wil ik heel graag weer doen, maar ik  
zit ook al op gitaarles en ik heb vaak toetsweken.’

‘Soms zing ik heel hard in mijn kamer of in de badkamer. 
Of gewoon in de woonkamer. Dan worden mijn ouders  
en broertje helemaal gek. Ik droom weleens dat ik zange-
res ga worden en dat ik dan op het podium sta en op de 
achtergrond sta te dansen. Ik heb wel een heel klein beetje 
plankenkoorts. Dan begin ik te trillen en dat vind ik niet zo 
fijn. Dus ik wil niet vooraan op het podium.’ 

‘Ik zou willen dat mensen 
minder hard hoeven te werken’
Efréngerline Borgschot - 

deelneemster Vrijdag Xtra Bijzonderdag

Tijdens alle schoolvakanties organiseert Samen 010 de 
Donderdag Bijzonderdag voor kinderen van 6-10 jaar en 
de Vrijdag Xtra Bijzonderdag voor kinderen van 11-14 jaar, 
die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen. 
Zij mogen gratis met ons mee op leuke uitstapjes. Zo heb-
ben ook zij na de vakantie iets te vertellen op school. 

In 2019 zijn de kinderen onder andere naar het Archeon  
geweest en de boeken ingedoken in het Kinderboeken-
museum. Op de donderdag gingen er gemiddeld 15 
kinderen mee en op de vrijdag gemiddeld 10.

Dankzij 16 enthousiaste vrijwilligers hebben deze kinde-
ren weer een hoop leuke dingen gezien en meegemaakt. 
Omdat deze vrijwilligers vaak voor langere tijd actief zijn, 
wordt de band tussen de vrijwilligers en de kinderen ook 
hechter. Zo zei een van de kinderen laatst dat de ‘juffrouw’ 
de allerliefste van allemaal was! 

Donderdag Bijzonderdag  
& Vrijdag Xtra Bijzonderdag
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De constatering dat eenzaamheid onder ouderen steeds  
meer toeneemt, is eigenlijk een open deur. Niet voor niets  
organiseert Samen 010 elf keer per jaar een ontspannings-
dag voor senioren met een krappe beurs op Zuid: de 
Donderdag Bijzonderdag Senior. Elke keer genieten ruim 
40 deelnemers van het gezellige programma en van een 
voedzame warme maaltijd. Maar het elkaar ontmoeten 
– er ontstaan ook nieuwe vriendschappen – en het delen 
van lief en leed, zijn wel de belangrijkste pijlers van dit 
project.

De Donderdag Bijzonderdag Senior heeft een gevarieerd 
aanbod aan activiteiten: van oud-Hollandse spelletjes tot 
het maken van een herfststukje. Ook bleek de vogelkennis 
nog zeer op peil tijdens een bezoek van ‘Vogelklas Karel 
Schot’ en zong men naar hartenlust mee met troubadour 
Robert. Tijdens de zomer, wanneer veel andere gelegen-
heden zijn gesloten, gaan wij gewoon door.

Een trouwe groep van 10 vrijwilligers zorgt er, samen 
met een projectcoördinator van Samen 010, voor dat de 
deelnemers met een stralend gezicht weer naar huis gaan. 
Door het positieve effect van de Donderdag Bijzonderdag 
Senior kunnen de ouderen er weer even tegen als zij 
terugkeren naar hun vaak eenzame bestaan.

Donderdag Bijzonderdag Senior Odensehuis Rotterdam Inmiddels is het Odensehuis wat bekender in de wijk en 
lopen er regelmatig mensen binnen voor informatie of 
een kopje koffie. Ook bezoekers van het Huis van de Wijk 
lopen vaak zomaar even binnen. Daarnaast is er een vaste 
groep bezoekers die het Odensehuis bezoekt. Samen met 
de vrijwilligers en stagiairs van het wijkleerbedrijf nemen 
zij deel aan de activiteiten die het Odensehuis aanbiedt, 
zoals bewegen, zingen, creatief atelier, schilderen, 
spelletjes, wandelclub, uitstapje etc. 

Mantelzorgers die hun geliefde komen brengen en halen, 
drinken bij het ophalen vaak een kopje thee mee en wis- 
selen ervaringen met elkaar uit. Dit bracht ons op het 
idee om voor hen een ‘mantelzorggroep’ te organiseren, 
waaraan ook mantelzorgers kunnen deelnemen van wie 
de partner het Odensehuis niet bezoekt. Het uitwisselen 
van ervaringen en het delen van informatie kunnen waar-
devol zijn bij het accepteren van het ziekteproces van 
degene voor wie je zorgt.

Op 12 februari 2019 ging Odensehuis Rotterdam feeste-
lijk van start op de nieuwe locatie in het Huis van de Wijk 
Het Lage Land. Deze locatie is laagdrempelig en goed 
zichtbaar in de wijk. Kortom, een geschikte plaats voor 
een Odensehuis.

Een Odensehuis is een laagdrempelig inloophuis, een  
informatie- en ontmoetingspunt voor mensen met ge- 
heugenklachten of beginnende dementie, hun mantel- 
zorgers, familie en vrienden. Wij bieden ondersteuning 
bij het omgaan met dementie, waarbij de ervarings-
deskundigheid van de bezoekers centraal staat. Om het 
Odensehuis te bezoeken is geen diagnose of indicatie 
nodig. Je kunt er zomaar binnenlopen. Buurtbewoners 
zijn ook van harte welkom. 

Odensehuis Rotterdam is iedere dinsdag, donderdag en 
vrijdag tussen 10:00 en 14:30 uur geopend voor mensen 
die een kopje koffie of thee komen drinken, gezellig aan 
een activiteit willen deelnemen, of iets meer willen weten 
over vergeetachtigheid of beginnende dementie. Om 12:30 
uur is er een lunch. Soms hebben we een activiteit of een 
uitstapje waarvoor men zich moet aanmelden. Dit is te 
zien in de activiteiten-agenda op onze website.
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Het logeerhuis is inmiddels een plek waar zorghotels, 
ziekenhuizen, maatschappelijke instellingen, praktijk-
ondersteuners, GGD-ambtenaren, wijkteams en de 
thuiszorgorganisaties mensen naar doorverwijzen.In Logeerhuis De Buren kunnen mensen logeren die bij-

voorbeeld na een ziekenhuisopname naar huis mogen, 
maar niet in aanmerking komen voor een indicatie zorg  
met verblijf. Wanneer thuis ondersteuning en hulp ont-
breken, kan iemand gebruik maken van het logeerhuis 
om daar aan te sterken, te revalideren en te reactiveren in 
een huiselijke omgeving. Het logeerhuis gaat uit van een 
maximale verblijfsduur van 4 weken. Logeerhuis De Buren 
biedt ook respijtzorg: mensen die normaal gesproken door 
een mantelzorger verzorgd worden, kunnen tijdelijk bij 
ons terecht. Zo kan de mantelzorger even op adem komen 
of is er opvang als de mantelzorger op vakantie wil of zelf 
een operatie moet ondergaan. Het logeerhuis beschikt 
over 14 kamers. Er zijn 8 bedden voor herstelgasten 
(eerstelijnsverblijf) en 6 voor respijtgasten. 

Het afgelopen jaar ontving het logeerhuis in totaal 110 
logeergasten. Daarvan waren er 38 herstelgasten en 72 
respijtgasten. Het bezettingspercentage over heel 2019 
was 63%. De doelgroep is zeer divers, de leeftijd varieert 
van 20 tot 94 jaar. De gasten komen uit de regio Rotterdam 
en soms daarbuiten. Het aantal gasten met een andere 
culturele achtergrond dan de Nederlandse bedraagt 
momenteel zo’n 20 %. Ook in 2019 verwelkomden wij 
gasten die al eerder in het logeerhuis verbleven.

Logeerhuis De Buren In 2019 waren 101 vrijwilligers actief. Qua achtergrond is 
onze groep vrijwilligers heel divers. Met de verschillende 
nationaliteiten zijn we een mooie afspiegeling van de 
Rotterdamse samenleving.

In 2019 organiseerden we verschillende activiteiten voor 
gasten, oud-gasten en vrijwilligers. Zo was er wekelijks een 
beweeguurtje, gingen we bloemschikken met stichting 
Tulpen uit Rotterdam, waren er virtuele rondleidingen 
door Rotterdam o.l.v. een gids van Het Gilde en was er een 
keer per maand ‘Bakkie doen bij De Buren!’: een gezellige 
middag voor oud-gasten.

De nazorg werd in 2019 gecontinueerd en uitgebreid.  
De coördinatoren gaan met de gasten in gesprek over de 
thuissituatie. Hierbij worden vrijwilligers en zorgverleners 
zoals de fysiotherapeut of ergotherapeut en het wijkteam 
ingezet. De gasten worden in de eerste week van het ver-
blijf bezocht door een ergotherapeut. Hiermee wordt er  
al vanaf de aanvang gewerkt aan het herstel.

Sinds januari 2019 hebben we een project in de vorm  
van een ‘best practice’: de gasten verblijven in Logeerhuis 
De Buren op basis van ‘eerstelijnsverblijf laag complex’.  
De kosten van hun verblijf worden door de ziektekosten-
verzekeraar betaald. Op dit moment werken de ziekte-
kostenverzekeraars VGZ, Menzis, CZ en DSW en Zilveren 
Kruis Achmea hieraan mee.
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van Vier het Leven (een stichting die culturele activiteiten 
voor ouderen verzorgt, red.), maar dat is weer een ander  
project. Want ik doe ook heel graag mee aan de activi- 
teiten van Kerkplein. Uitstapjes maken naar tentoon-
stellingen van mooie schilderijen bijvoorbeeld. Eigenlijk 
vind ik alles leuk, er is zoveel te doen! Maar, als ik zelf 
nog een uitstapje zou mogen kiezen om te doen, dan 
zou dat misschien wel naar Euro Disney zijn. Attracties, 
theatershows, rondlopen en kijken. Er is zoveel te zien!  
We zijn al een keer eerder naar de Efteling geweest, dat 
was heel leuk!’

‘En waar ik ook naar uitkijk, is de Boulevard van 
Rotterdam, de Coolsingel. Dat wordt zo’n leuke plek  
waar je langs allemaal mooie oude Rotterdamse gebou-
wen kunt lopen. Dat zou ik graag aan mensen buiten 
Rotterdam willen laten zien. De Bijenkorf, het Stadhuis, 
het Postkantoor, en hoe heette die platenwinkel ook 
alweer … Dankers! Oh, en het Ter Meulengebouw, maar 
dat zat op het Binnenwegplein. En wat ook heel mooi is, 
is de Laurenskerk. Daar ben ik ook nog een keer naar een 
concert geweest, héél mooi. Ik pak alles aan en ik wil ook 
graag mensen helpen. Het kost mij geen enkele moeite om 
iemand te helpen, ik zet me graag in. Even een praatje met 
iemand maken. Ik heb bijna veertig jaar voor zorgcentrum 
Atrium gewerkt en ik doe nu vrijwilligerswerk voor Laurens. 
Ja, ik hoop dat ik lekker lang actief kan blijven. Anders heb 
je niks meer.’

‘Ik wou dat ik piano kon spelen, dat zou ik zó leuk vinden. 
Dan zou ik netjes en recht op een pianokruk zitten en dan 
met de vingers op die toetsen, tadam! Als ik er de ruimte 
voor had, zou ik een piano in huis nemen. Maar, ik geniet 
ook van gewoon luisteren hoor. Beethoven’s Pastorale of 
de Negende Symfonie, dat hoor ik graag. Dan doe ik mijn 
ogen dicht en zie ik allemaal mooie beelden voor me. Toen 
ik nog kind was, werd er thuis op zondag altijd klassieke 
muziek afgespeeld. Daar mochten we écht niet doorheen 
praten, hoor! Dan kregen we een boze blik met een vinger 
op de mond: “Ssssst”, werd er dan gezegd. Daarom weet 
ik alles van klassieke muziek. Beethoven, Chopin, Bach, 
noem het maar op.’ 

‘Ik word bijna zeventig, maar ik hoop dat ik nog lang  
de dingen kan blijven doen die ik leuk vind. Ministecken, 
borduren en ik wil ook graag al mijn muziek op alfabet 
zetten. Alle cd’s en lp’s op volgorde van de eerste letters.  
Ik wil ook nog blijven zingen in een koor, dat heb ik altijd 
al gedaan. En naar het theater of muziekoptredens. Ik heb  
me in elk geval alvast ingeschreven voor twee activiteiten  

‘Ik hoop dat ik nog heel lang  
lekker actief kan blijven’
Paula Brands - deelneemster Kerkplein
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In samenwerking met de ICAD (aangepaste kerkdiensten 
en bijbelclubs) en de Identiteitscommissie van de ASVZ 
hebben we in 2019 gekeken naar de mogelijkheden voor 
een gespreksgroep voor deelnemers die behoefte hebben 
om wat verder door te praten in een kleinere setting. Dat is 
een nieuwe ontwikkeling die we van harte ondersteunen. 

Kerkplein zet zich in voor een samenleving waarbij 
mensen met een verstandelijke beperking niet aan de 
kant staan, maar gezien worden en erbij horen. Met 16 
vaste vrijwilligers en meer dan 30 paar helpende handen 
vanuit de kerken verzorgen we zo’n 10 activiteiten per 
jaar: excursies, vieringen, spel, knutselen, eten, toneel etc. 
Afgelopen jaar trad in september zandkunstenaar Gert de 
Vijver op en ook het koor de Kelagiosingers met voor ons 
wel heel vertrouwde gezichten!

Bij Kerkplein zien wij deelnemers die echt naar de 
volgende Kerkpleinontmoeting uitkijken. Niet alleen 
vanwege de leuke activiteiten, maar zeker ook om elkaar 
weer te zien en omdat er ruimte is om onderwerpen te 
bespreken die met geloven, levensvragen of identiteit te 
maken hebben.

Wat ook een positieve rol speelt is de langdurige relatie 
tussen de Kerkpleindeelnemers onderling en tussen de 
Kerkpleindeelnemers en de vrijwilligers. Door de vele 
personeelswisselingen in de professionele zorg ontbreekt 
juist die continuïteit waaraan deze doelgroep behoefte 
heeft nogal eens. Hoewel dit begrijpelijk is, is het wel te 
merken dat trouw – hoe langer we met elkaar optrekken – 
de vertrouwelijke omgang versterkt. 

Kerkplein



‘Ik wil me graag inzetten om de armoede in Rotterdam 
aan te pakken. Dat kan ik natuurlijk niet alleen, maar ik 
draag mijn steentje bij als Budgetmaatje en ik bemoei me 
graag met allerlei projecten van de gemeente. Ik denk dat 
het grootste probleem is, dat we geen idee hebben wat er 
achter de voordeuren schuilgaat. We zouden duidelijker in 
kaart moeten brengen waar de problematiek in de wijk zit. 
Denk aan wijkteams die bij eenzame ouderen langsgaan, 
gewoon om te vragen hoe het gaat. Het zit ‘m ook in taal 
en analfabetisme. Als je ziet wat voor moeilijke woorden 
ambtenaren soms gebruiken in hun brieven, daar begrijpt 
niemand iets van. Ik help om brieven toegankelijker te 
maken. En ik ben met een mooi projectvoorstel bezig om 
tandartsen zover te krijgen om een paar uur in de week 
gratis te werken voor mensen die in de bijstand zitten.  
Dat lijkt me een mooie uitdaging.’

 
‘Ik wil ook naar buiten brengen wat het met je doet als  
je schulden hebt. Want je gaat er kapot aan. Dat zeg ik  
uit eigen ervaring. Ik heb heel diep gezeten, zelfs tot het  
punt van zelfdoding. Ik ben er langzaam weer bovenop  
gekomen doordat ik hulp kreeg van iemand bij wie ik mijn  
ei kwijt kon. We begonnen eerst met gewoon praten en  
van lieverlee, gingen we aan de slag met alle ongeopen- 
de post. Het was belangrijk om dat heel langzaam op  
te bouwen en dat geef ik ook altijd mee aan nieuwe 
Budgetmaatjes. Kijk, je lost je het probleem niet in één 

‘Al kan ik maar één Rotterdammer 
met schulden helpen, 
dan heb ik al een goed gevoel’
Jurrien Hup – Budgetmaatje
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vragen, aanvragen voor de Voedselbank en voor de 
schulddienstverlening van de Kredietbank Rotterdam.

In 2019 zijn we verder gegaan met het trainen van onze 
Budgetmaatjes in ‘Sturen op Zelfsturing’. Deze training is 
een combinatie van oplossingsgericht werken en mo- 
tiverende gespreksvoering. Deelnemers krijgen meer 
inzicht in psychologische basisprocessen en leren ge-
sprekstechnieken in te zetten, waardoor ze effectiever 
bezig kunnen zijn; niet alleen in hun vrijwilligerswerk, 
maar ook op het werk en thuis!

Sinds 2017 krijgt Budgetmaatjes 010 ondersteuning van 
een denktank. Deze besprak in 2019 onderwerpen als: 
omgang met licht verstandelijk beperkten, Budgetmaatjes 
voor anderstaligen, toekomst en uitbreiding van het 
project.

Budgetmaatjes 010 is een maatjesproject voor 
Rotterdammers die grip op hun financiën willen krijgen. 
Een Budgetmaatje is een getrainde vrijwilliger die wordt 
gekoppeld aan een hulpvrager. Een dagdeel per week 
komt het Budgetmaatje bij deze hulpvrager thuis om 
samen de financiën (weer) op orde te brengen. Een 
Budgetmaatje neemt niet over, maar kijkt en helpt mee  
en probeert de hulpvrager de ontbrekende vaardigheden 
aan te leren. 

Voordat de Budgetmaatjes aan de slag gaan, krijgen 
ze een driedaagse training en leveren ze een VOG in. 
Verder nemen ze zeven keer per jaar deel aan een inter-
visiebijeenkomst 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 2019 waren er 114 maatjes actief binnen Rotterdam. 
Naast de inzet van Budgetmaatjes bij de mensen thuis 
was er een team van 4 Budgetmaatjes actief tijdens het 
spreekuur van Vraagwijzer IJsselmonde. Deze maat-
jes hielpen hulpvragers met formulieren, financiële 

Budgetmaatjes 010
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de stap is het huis opruimen en de boel weer wat opvro-
lijken met kleur. Schulden hebben veel consequenties, 
je schaamt je voor de rommel, maar ook omdat je jouw 
visite niks kunt aanbieden of omdat ze op een oude bank 
moeten zitten. We zitten nog niet lekker thuis en daarom 
nodigen we geen mensen uit. Als de buren spontaan 
aanbellen, blijven we voor deur staan. We zijn eigenlijk 
nog best wel eenzaam op dat gebied. Dus het idee dat 
hier straks weer mensen kunnen langskomen en we een 
kennissenkring kunnen opbouwen, dat is wel een droom.’

week op. Die schulden zijn er al heel lang. Het zou daarom 
mooi zijn als iemand eerst de tijd neemt om het verhaal 
achter de schulden te horen. Begin met koetjes en kalfjes 
en laat iemand even zijn hart luchten voordat je meteen 
de enveloppen bij elkaar pakt. Je kunt niet direct iemand 
voor het blok zetten en zeggen: “Jij moet dat volgende 
week af hebben.” Dat gaat niet werken.’ 

‘Als het een rommel is in je hoofd is, dan is het ook een 
rommel in je huis. Ik ben inmiddels een aantal jaren uit  
de schuldsanering, maar we zijn er nog niet. Onze volgen-

In 2019 kwamen de Capelse Budgetmaatjes diverse keren 
bij elkaar voor een intervisiebijeenkomst en na de zomer 
zijn we gestart met een derde intervisiegroep. De laatste  
intervisiebijeenkomst van het jaar begonnen we met een  
gezellig etentje en daarna was er een informatieavond 
georganiseerd door de gemeente Capelle aan den IJssel, 
Welzijn Capelle en de Gemeenschappelijke Regeling 
IJsselgemeenten (een samenwerkingsverband tussen 
Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en 
Zuidplas) schuldhulpverlening. 

In 2020 zetten we ons goede werk voort en hopen we te 
groeien naar 50 Budgetmaatjes om nog meer mensen in 
Capelle aan den IJssel te kunnen helpen.

Budgetmaatjes Capelle heeft een mooi jaar achter de 
rug. Het is goed om te merken dat we serieus genomen 
worden door alle partijen in Capelle aan den IJssel. 
De gemeente ziet ons als gesprekspartner als het gaat 
om het schuldhulpverleningstraject van de gemeente. 
Budgetmaatjes Capelle vormt een aanvulling op de 
schuldhulpverlening van Welzijn Capelle.

In mei was er in het Isalatheater een Themateravond over  
armoede. Een van de coördinatoren van Budgetmaatjes 
Capelle zat in het panel dat na een lezing samen met 
het publiek doorpraatte over het onderwerp armoede. 

Daarnaast werkte Budgetmaatjes Capelle mee aan het  
onderzoek naar de schulddienstverlening in de gemeente  
Capelle aan den IJssel en aan het onderzoek van de  
Capelse rekenkamer naar de effectiviteit van de verschil-
lende projecten die armoede bestrijden. Dit onderzoek 
was positief over Budgetmaatjes Capelle. Verder bleek 
uit het onderzoek dat er hier en daar nog wel wat valt te 
verbeteren aan de schuldhulpverlening in Capelle aan 
den IJssel, maar daar wordt hard aan gewerkt door alle 
partijen in de stad. We willen allemaal graag dat het aantal 
mensen in financiële nood afneemt.

Budgetmaatjes Capelle

Budgetmaatjes Plus
Een Budgetmaatje Plus start bij een koppeling vaak 
met de reguliere Budgetmaatjeswerkzaamheden. De 
‘Plus’ betekent dat het maatje niet alleen kijkt naar de 
situatie van de volwassene met financiële problemen, 
maar ook naar wat het gezin nodig heeft: kunnen 
ouders hulp gebruiken bij de financiële opvoeding van 
hun kinderen?, willen ouders hulp bij het zoeken naar 
inkomensvergrotende maatregelen, zoals zoeken naar 
werk? Het Budgetmaatje Plus werkt samen met de hulp-
vrager(s) aan een situatie die beter is voor het hele gezin. 

De start van het project Budgetmaatjes Plus ging  
wat moeizamer dan we hadden gedacht. Samen met  
Home-Start, een vrijwilligersproject van Humanitas,  
ontwikkelden we een mooie basistraining die de  
nieuwe vrijwilligers volgen als ze aan de slag willen  
als Budgetmaatje Plus. 

In 2019 hebben we 4 vrijwilligers opgeleid. Samen met 
andere projecten en de gemeente proberen we gezinnen 
te vinden die de hulp van een Budgetmaatje Plus kunnen 
en willen gebruiken. 
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over financieel beheer, penningmeesterschap of 
fondswerving. Een nog groter deel van de cursussen 
heeft te maken met het thema communicatie: besturen, 
vergaderen, interne communicatie. Ten slotte wordt een 
aantal cursussen, na uitgebreid overleg met de afnemer, 
uitgevoerd in de vorm van een workshop.

Ieder jaar weten er weer nieuwe afnemers van cursussen 
de weg te vinden naar Train. Het aanbod op de website 
geeft een idee van wat er inhoudelijk mogelijk is, maar 
wij snijden een reguliere cursus graag toe op de wensen 
van de afnemer. Wij bieden een trainingen op maat. 
Ook zijn er de vaste klanten die ruim van tevoren in hun 
jaarplanning al een of meerdere cursussen opnemen en 
met Train afspreken. Daarnaast worden er ook cursussen 
en trainingen uitgevoerd ten behoeve van projecten van 
Samen 010 zoals voor Budgetmaatjes 010 en Taalplan. 

Taalplan is een samenwerkingsproject met SKIN-
Rotterdam, waarbij Samen 010 een gecertificeerde 
NT2-trainer levert. Deze adviseert over het lesmateriaal 
en levert dit, neemt begin- en eindtoetsen af, valt in voor 
een zieke taalvrijwilliger en verzorgt de inhoud van de 
themabijeenkomsten.

Train voert de meeste cursussen volgens opdracht 
uit ten behoeve van vrijwilligersorganisaties of 
vrijwilligersprojecten. Het is niet verwonderlijk dat een 
deel van de cursussen te maken heeft met het thema 
financiën; die nemen vaak een centrale rol in bij dit 
soort organisaties en hebben alles van doen met hun 
voortbestaan en activiteiten. Dan gaat het bijvoorbeeld 

Train
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Serve the City Rotterdam uit om sponsoracties en collectes te organiseren en 
werven aanvullend donaties bij fondsen, bedrijven en 
particulieren. Door de inzet van deze partners hebben  
we in 2019 een geweldig resultaat bereikt van € 40.000,-.  
Hiermee hebben we 2000 Intertoys-cadeaubonnen 
kunnen uitdelen aan Rotterdamse gezinnen met een 
minimum inkomen. De ouders ontvingen de cadeaubon 
t.w.v. € 20,- via de Voedselbank Rotterdam en andere 
maatschappelijke organisaties en konden daarmee zelf 
een cadeau kopen voor hun kinderen.

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 Serve the City Hemelvaartsactie en in het 
najaar de benefietactie Sint voor Kint. 

De Hemelvaartsactie is een driedaagse van buurtprojecten 
rond Hemelvaart. Het is fantastisch om te zien hoe in 2019 
50 kerken en ruim 500 vrijwilligers zich samen met 30 wijk-
partners in hebben gezet om de mensen in hun omgeving 
te dienen en tot nieuwe verbindingen te komen met elkaar 
en de wijk! In 10 wijken hebben lokale werkgroepen 35 
sociale en praktische projecten georganiseerd voor hun 
wijk: ze organiseerden buurt- en kinderfeesten, schoon-
maakacties, gezellige middagen voor ouderen, maaltijden, 
inzamelingsacties voor de Voedselbank en nog vele ande-
re projecten. Dit jaar waren er acties in Centrum-West, 
Charlois, Delfshaven, Feijenoord, IJsselmonde, Kralingen, 
Oude Noorden, Overschie, Spangen en Zuidwijk. 

Sint voor Kint is onze jaarlijkse benefietactie met als doel 
geld op te halen voor Rotterdamse gezinnen met een 
krappe beurs zodat zij ook een cadeau kunnen geven 
aan hun kinderen met Sinterklaas. We nodigen kerken 
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mensen een duwtje te geven. Om hen te helpen met het 
terugwinnen van zelfvertrouwen, dat is heel belangrijk. In 
onze maatschappij zie ik dat veel mensen in een depressie 
zitten of somber zijn. Ze zijn zichzelf kwijt en hebben een 
heel laag zelfvertrouwen. En wat mij heel blij maakt, is dat 
ik mensen kan leren om weer zelfstandig te zijn en zichzelf 
terug te vinden. Als ik dan een glimlach zie bij iemand en 
iets voor hen kan betekenen, dan word ik heel blij.’ 

‘Ik zou willen dat iedereen op een mooie, fatsoenlijke 
manier met elkaar omgaat. Ik zing graag, en een van de 
liederen waar ik aan moet denken gaat over liefhebben. 
Niet van het materiële, van wat je bezit, maar elkaar 
liefhebben van binnenuit. Ik geloof dat God iedereen 
liefheeft. God houdt van gelovigen, maar ook van men-
sen die niet geloven. God houdt van iedereen. Sommige 
mensen geloven wel dat er iets is, maar wat dat precies 
is? Voor mijn geloof praat ik over God, maar ik probeer dat 
subtiel te doen en blijf graag op de achtergrond. Ik spring 
niet zomaar op iemand af, maar benader mensen rustig 
en probeer eerst voorzichtig een gesprek te starten zodat 
de ander opengaat en we contact kunnen hebben. Ik vind 
het niet erg om discussies of confrontaties hebben. Veel 
mensen willen dat vermijden, maar door discussies bouw 
je juist een band op.’

‘Ik hoop dat we met onze stichting Alpha & Omega ooit 
een eigen pand kunnen krijgen. We huren nu vaak kerken 

of andere gebouwen voor onze activiteiten, maar het is 
een droom dat we ooit een eigen plek hebben.’

‘Ik zou graag een kapsalon willen oprichten voor men-
sen die het financieel niet breed hebben. Zij kunnen dan 
voor een lagere, redelijke prijs naar binnen en zonder 
zorgen hun haren laten wassen, knippen en verven. Dat 
zou ik heel mooi vinden, want iedereen verdient het om 
netjes op straat te lopen. Ik knip nu thuis als hobby en 
veel mensen vertellen me dan dat ze geen geld kunnen 
uitgeven aan een kapper of aan iets voor hun kinderen.  
Ze kunnen dus niet veel doen omdat ze geen geld hebben. 
Dat vind ik jammer, want iedereen mag iets moois hebben 
en zich goed voelen op een verjaardag. Ik maak daarom 
ook feestdecoraties, want met versieringen kun je mensen 
verrassen en kinderen blij maken. Dat zou ik ook meer 
willen doen in de toekomst.’

‘Ik vind het heel belangrijk om mensen te helpen. Daar-
om ben ik maatschappelijk begeleider voor ouderen en 
jongeren namens onze stichting Alpha & Omega. Dat be- 
tekent niet dat ik problemen voor anderen oplos, want 
dat moeten ze zelf leren doen. Dus ik zie mezelf graag als 
de weg die je helpt naar de oplossing. Ik houd ervan om 

‘Iedereen verdient het 
om netjes op straat te lopen’
Dayenne Haars - vrijwilligster Serve the City 
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HipHelpt Rotterdam en Capelle

Michahuis

HipHelpt (voorheen HiP) biedt praktische hulp aan 
mensen die geen sociaal netwerk en geen financiële 
middelen hebben om hulp in te kopen. Vrijwilligers van- 
uit verschillende kerken in Rotterdam en Capelle aan den  
IJssel staan graag voor deze mensen klaar. HipHelpt 
brengt de hulpvrager en hulpbieder bij elkaar. 

In 2019 werkten we samen met 44 kerken. Er waren in 
totaal 162 hulpbieders en er kwamen 100 hulpvragen 
binnen, waarvan de meeste van praktische aard, zoals 

hulp bij het leggen van een vloer of hulp bij het verven. 
Ook waren er vragen van sociale aard, zoals het bezoeken 
van mensen of het meegaan naar het ziekenhuis. Hiervan 
was ongeveer 80% een eenmalige hulpvraag en 20% een  
terugkerende hulpvraag. Het ging hierbij vooral om oude-
ren, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking, eenzame mensen, eenoudergezinnen en 
mensen die moeten leven van een minimum inkomen. 

Het afgelopen jaar was er contact met Stichting Present, 
Stichting ANDERS, wijkteams en verschillende welzijns-
organisaties.

Diaconaal Platform Capelle In 2019 bleek dat de gemeente Capelle aan den IJssel 
het DPC als contact met de kerken steeds beter weet te 
vinden. Het DPC werd uitgenodigd voor bijeenkomsten 
met de burgemeester en de maatschappelijke partners 
in de gemeente en voor de bijeenkomsten rondom 
eenzaamheid in Capelle aan den IJssel. 

In 2019 is het Diaconaal Platform Capelle toegetreden tot 
de Raad van Aangeslotenen van Samen 010.

Eind 2018 was de officiële start van het Diaconaal Platform 
Capelle (DPC): een platform waarin 10 kerken in Capelle 
aan den IJssel samenwerken om ondersteuning te bieden 
aan Capellenaren in nood. In 2019 kwam het platform 
bijeen in mei en in oktober. Beide keren bespraken we met 
elkaar de lopende projecten in de stad: Budgetmaatjes 
Capelle, HipHelpt Capelle, het project statushouders en 
de kerstpakkettenactie. In oktober hebben we ook naar de 
mogelijkheden gekeken om Motto Capelle te starten. Dat 
gaan we verder verkennen. 

In het project statushouders worden vrijwilligers vanuit de 
kerken gekoppeld aan een statushouder die (met gezin) in 
Capelle aan den IJssel is komen wonen. In 2019 vestigden 
zich nauwelijks statushouders in de gemeente. 

Alle diakenen in Capelle aan den IJssel werden uitgeno-
digd voor de diaconale dag van Samen 010 en daar is door 
diverse personen gebruik van gemaakt. 

De jaarlijkse kerstpakkettenactie verliep uitstekend. Bij  
het inpakken en uitrijden van de pakketten hielpen wet-
houder Wilson en wethouder Westerdijk mee. Er werden 
maar liefst 800 pakketten uitgedeeld aan Capellenaren die 
wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. 

Het Michahuis is een diaconaal studentenhuis in 
Rotterdam-Charlois. Hier wonen 10 christelijke jongeren 
in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, die naast hun studie 
vrijwilligerswerk doen. Het is een mooi en gezellig 
studentenhuis, waar de bewoners diaconaal werk en 
studie gemakkelijk combineren. Rotterdam heeft als 
grote stad veel te bieden: er is vrijwilligerswerk genoeg! 

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 hulpvragen uit de Rotterdamse maatschappij. Elke 
jongere verplicht zich om minimaal een dagdeel per week 
diaconaal of sociaal-maatschappelijk vrijwilligerswerk te 
doen. In 2019 woonden er gemiddeld 9 studenten in het 
Michahuis en daarmee was het net als voorgaande jaren 
zo goed als vol!
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‘Wat zou het toch mooi zijn als we allemaal wat meer 
de tijd voor elkaar namen en echt goed naar elkaar 
zouden luisteren. We leven natuurlijk in een heel diverse 
samenleving. Zeker in een stad als Rotterdam, wonen 
mensen met diverse etnische achtergronden en culturen 
naast elkaar en dat kan botsen. Maar, als we naar elkaar 
luisteren, kunnen we ondanks de verschillen elkaar 
respecteren en waarderen. Of iemand nu wel of niet is 
aangesloten bij een kerkelijke gemeente, als christen heb 
ik de taak om naar de ander om te zien. Je naaste is niet 
alleen je eigen buurman of je familie en vrienden, maar 
ook je verre naasten.’

Durven vragen om hulp
‘Ik weet uit eigen ervaring wat het kan doen als je domweg 
aandacht aan de ander geeft, door even een bezoekje te 
brengen aan iemand die eenzaam is. Een kopje koffie te 
drinken en te vragen hoe het gaat. In een ideale wereld 
zouden mensen die eenzaam of arm zijn, uit zichzelf naar 
ons diaconaal platform uitreiken om te vragen om hulp. 
Dat gebeurt al wel, maar er zijn nog heel veel mensen 
die in de problemen zitten en daar niet mee naar buiten 
durven te treden. Uit angst of schaamte.’ 

‘Ik hoop dus dat wij in 2020 meer hulpbehoevende 
mensen weten te bereiken. Dat we ons gezicht laten 
zien en laten weten wat wij kunnen betekenen voor de 
bewoners. Dat we de schaamte kunnen doorbreken en 

‘Wat zou het mooi zijn 
als iedereen 
meer naar elkaar zou omzien’
Jan Bezemer – Diaconaal Platform Capelle

drempels verlagen om hulp te vragen. Dat betekent dat 
we met de tien verschillende kerken nog beter met elkaar 
moeten samenwerken en niet kijken naar het reilen en 
zeilen van onze eigen kerkelijke keuken, maar juist naar 
buiten mogen kijken en leren van elkaar.’

‘Zelf zou ik ook niet zo snel op iemand afstappen en om 
hulp vragen. Ik zit nu in de luxe positie dat ik vooral hulp 
kan geven, maar stel dat ik ineens in financiële problemen 
zou zitten? Zou ik dat durven zeggen? Om dat te kunnen 
doen, moet je eerst vertrouwen winnen denk ik. Iemand 
kan pas goed zijn zorgen delen als hij de ander vertrouwt. 
En dat vertrouwen krijg je door naar elkaar te luisteren en 
een band op te bouwen. Door te laten weten dat je er voor 
de ander bent.’

Motto in Capelle aan den IJssel
‘Ik ben eigenlijk wel jaloers op Samen 010. Wat zij allemaal 
doen voor de gemeente Rotterdam, ongelooflijk. We kun-
nen natuurlijk niet alles tegelijk. Ons eerste doel is om  
hun project Motto, waarbij vrijwilligers op bezoek gaan bij  
eenzame ouderen, op te zetten in Capelle. Ja, als het lukt  
om die twee dingen voor elkaar te krijgen; meer naams-
bekendheid onder hulpbehoevenden en het project Motto 
opzetten in Capelle aan den IJssel, dan ben ik heel blij.’ 
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Stichting Lezen en Schrijven:
1. ‘Diaconale betrokkenheid van gemeenteleden’
2. ‘Hoe help je jongeren om een stap te zetten op weg naar 
een waardevol en betekenisvol leven?’
3. ‘Armoede en schulden? Dat heb je bij ons niet…, toch?’
4. ‘Bibliodrama: Eenzaamheid, de bijbel en dan?’
5. ‘Laaggeletterdheid’

Samen 010 ondersteunt de Diaconaal Missionaire Stuur-
groep (DMS). Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de 
(grote) diaconieën van Rotterdam. De DMS verdeelt o.a. 
de financiële middelen die Kerk in Actie beschikbaar stelt 
voor diaconale projecten in Rotterdam. In 2019 is de DMS 
een stichting geworden met een ANBI-status. De middelen 
voor 2019 zijn verdeeld over 14 projecten.

De diaconieën zijn voor Samen 010 belangrijke samen-
werkingspartners. Zo participeren de diaconieën in de 
Raad van Aangeslotenen en oefenen op die manier directe 
invloed uit op het beleid van Samen 010. 

In 2019 is voor de derde keer een diaconale dag georga-
niseerd voor alle diakenen van de aangesloten kerken. 
Op deze diaconale dag (in de Pauluskerk) werden er  
vijf workshops gegeven, geleid door medewerkers van  
Samen 010, stichting Mara en een medewerker van 

Diaconieën en Diaconaal 
Missionaire Steungroep (DMS)

Het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) 
en de stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel 
Pauluskerk (OMZO) zijn in 2019 door Samen 010 bestuurlijk 
ondersteund. Beide organisaties zetten zich in voor 
mensen zonder verblijfspapieren.

ROS en OMZO

Welkom Onthaal organiseert samen met kerken uit  
Rotterdam en Ridderkerk wekelijks (buiten de school-
vakanties) een Open Huis voor de bewoners van het AZC 
in Beverwaard. Zij kunnen daar terecht met hun vragen, 
voor ontmoeting met Rotterdammers en om mee te doen 
met leuke activiteiten. Er waren het afgelopen jaar 40 
bijeenkomsten van het Open Huis met 16 kerken die daar 
een bijdrage aan leverden. Er komen gemiddeld 15 à 20 
mensen uit het AZC naar het Open Huis.

In 2019 hielden we weer 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 december maakten vrijwilligers 450 kerstpakketten en 
deelden die uit aan de mensen die vastzitten. Ook mensen 
die regelmatig bij de wake komen deelden pakketten uit 
en kwamen op die manier voor het eerst over de drempel 
van het detentiecentrum. 

Een derde activiteit in het kader van Welkom Onthaal is  
een project voor statushouders. De vrijwilligers van dit  
project kunnen deze ‘nieuwe Rotterdammers’ concreet 

Welkom Onthaal hulp bieden, bijvoorbeeld door te oefenen met de 
Nederlandse taal of hen te helpen bij praktische zaken. 
Zelforganisaties blijken een goede bron voor het be-
naderen van statushouders. Vanuit Welkom Onthaal 
helpen we hen ook om hun organisatie verder te 
ontwikkelen en steviger te maken. In 2019 werden ruim 
300 koppelingen gemaakt o.a. voor taalhulp, naailessen, 
hulp bij verhuizing, het organiseren van gezamenlijke 
(sport)activiteiten, begeleiding bij doktersbezoek en 
activiteiten voor kinderen.

Welkom Onthaal is een samenwerkingsverband van 
verschillende organisaties, waarvan Samen 010 er een is.
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achtergronden, maken deze kerstkaarten. Belangrijk 
nevendoel is de ‘kaartenknutselaars’ te laten praten en 
nadenken over armoede en sociale uitsluiting. In 2019 
werden 5425 kerstkaarten gemaakt.

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

Dertien jaar geleden werd RoSA! opgericht. Het is een  
samenwerkingsverband van organisaties, ervarings-
deskundigen en andere mensen van goede wil, dat iets 
wil doen tegen de armoede in onze stad. RoSA! geeft het 
verhaal van mensen in armoede door aan de politiek, 
gemeentebestuur en medeburgers van Rotterdam, zodat 
er blijvend aandacht is voor dit probleem. Daarnaast 
verbindt RoSA! de vele organisaties die zich bezighouden 
met armoede in Rotterdam, zodat ze elkaar 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 overlegt RoSA! 
met verschillende lokale politieke partijen om het 
armoedebeleid te beïnvloeden. Samen 010 faciliteert 
bijeenkomsten van RoSA! en levert een adviseur.

Het onderwerp armoede kan nog steeds op groeiende 
belangstelling rekenen. Bijeenkomsten werden ook in  
2019 goed bezocht. RoSA! organiseerde 4 grote bijeen-
komsten: de nieuwjaarsbijeenkomst met als gastspreker 
Marco Florijn, een themabijeenkomst over schulden, een 
themabijeenkomst over de participatiewet en uiteraard 

RoSA!
(Rotterdamse Sociale Alliantie)

de jaarlijkse internationale dag tegen de armoede, in 
2019 de 13e editie in de Pauluskerk met 120 ingeschreven 
deelnemers. Verder heeft RoSA! verschillende malen 
medewerking verleend aan landelijke en lokale media  
voor het aanleveren van ervaringsverhalen en ervarings-
deskundigen. Daarnaast werkte RoSA! mee aan nationale 
en Europese onderzoeken omtrent armoede in Rotterdam.

De vrijwilligers van ‘Met Elkaar Voor Elkaar’ maken 
kerstkaarten voor mensen die van zeer weinig moeten 
zien rond te komen en daardoor weinig sociale contacten 
hebben. De Voedselbank verspreidt het merendeel van 
de kaarten. De mensen krijgen er een postzegel bij, zo-
dat ze de kaart zelf kunnen versturen. Diverse groepen 
vrijwilligers, van jong tot oud, met diverse culturele 

Met Elkaar Voor Elkaar

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, mos-
keeën, tempels en synagogen aanbiedt. Samen 010  
is aangesloten bij dit samenwerkingsverband.

In 2019 bezochten meer dan 1000 mensen de verschillen-
de gebedshuizen. Er waren er 18 die hun deuren open-
stelden. De vrijwilligers van VRR treden bij een bezoek 
aan een gebedshuis op als reisleider, of als gastvrouw/

Veelkleurige Religies Rotterdam gastheer, en er zijn vrijwilligers die meedenken over de 
verdere ontwikkeling van VRR. 

De oprichting van een Educatief Centrum Wereldreligies,  
waarin we nog meer jongeren in Rotterdam kunnen laten  
kennismaken met alle religies en levensbeschouwingen  
in onze stad, is in 2019 helaas niet van de grond gekomen. 
Dit project wacht nog altijd op de besluitvorming over een 
hiervoor geschikt gebouw.
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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.

Missie
Elske Bamberg 
Protestantse Gemeente Rotterdam-Noord

Mark Dubbeld
Nederlands Gereformeerde Kerk Overschie

Ardjan Faasse
CVD Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid

Tjitske Gelderloos (volgde Jan-Hendrik Bos op)
Doopsgezinde Gemeente Rotterdam

Pieter van Gool
Gereformeerde Kerk Pernis

Ton den Hartog
Gereformeerde Kerk Rotterdam-IJsselmonde

Marcel van Hove
Hervormde Gemeente Laurenspastoraat/Laurenskwartier

Ger de Jong
Diaconie Protestantse Gemeente Alexanderkerk

Ron van der Leeden (volgde Bert van der Stoep op)
Hervormde Gemeente Pernis

Raad van Aangeslotenen

Bestuur

Henk Meendering
Diaconaal Platform Capelle

Sjany Middelkoop-Goudriaan
Pauluskerk

Harrie Rienks
Protestantse Gemeente Overschie

Sija Schorel
Bergsingelkerk en BMVier

Wim Snel
Protestantse Gemeente Hoogvliet

Eelco Stapelkamp
Protestantse Gemeente Kralingen I.W.

Hans Welter
Hervormde Gemeente IJsselmonde

Annelies Wijngaarden (volgde Sidy Kwawegen op)
Hervormde Gemeente Delfshaven

Rolf Wolthuis
Remonstrantse Gemeente Rotterdam

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.

Piet van Poelgeest (volgde Wim van der Mik op) - voorzitter
Hanneke van Krimpen - penningmeester
Mark Jan Goedhart - secretaris
Bert Davelaar
Anne Geluk-Bakker
(Rianne van Velzen stopte in 2019)
(Daniël de Witte stopte in 2019)
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‘Ik gun iedereen een kring van 
waardevolle contacten 
en verbindingen’
Anne Geluk - bestuurslid Samen 010 

te vragen voor mede-stadsbewoners die geconfronteerd 
worden met zorgen, die een mens soms niet alleen dragen 
kan. Meer dan eens moeten we vaststellen dat Rotterdam 
vele werelden in zich bergt, die elkaar niet of nauwelijks 
raken. Samen 010 heeft de overtuiging daarin een verschil 
te moeten en te kunnen maken. De verbinding tussen 
Samen 010 en de diaconieën wordt enkele keren per jaar 
bevestigd in de Raad van Aangeslotenen. De Raad van 
Aangeslotenen geeft diaconieën ook de mogelijkheid om 
het beleid van Samen 010 te toetsen en waar nodig te 
beïnvloeden.

Wij volgen als bestuur kritisch de maatschappelijke 
ontwikkelingen en werken samen met medestanders in 
‘het Rotterdamse’ en zijn daarin betrouwbaar. Begrippen 
als naastenliefde en het streven naar rechtvaardigheid zijn 
de grondslag voor onze motivatie om op te komen voor 
hen die dat zelf niet kunnen doen. 

Wij onderhouden contacten met ambtenaren en politici 
om samen wegen te vinden en werken in dat kader ook 
samen met collega-organisaties Mara, SKIN-Rotterdam 
en SPIOR en met welzijns- en zorgorganisaties die zich 
inzetten voor kwetsbare mensen. Het streven naar recht-
vaardigheid komt tot uiting in onze betrokkenheid als 
adviseur bij ROSA! en het organiseren van de wakes bij  
het Detentiecentrum Rotterdam.

Bovenal spreken wij echter de hoop uit dat dit jaarverslag 
je warm maakt voor het werk van Samen 010.

Bestuur Samen 010

Wij zijn transparant in onze uitgangspunten, doelen en 
gebruik van financiële middelen, die voor een groot 
gedeelte afkomstig zijn uit subsidies, giften van fondsen, 
uit het bedrijfsleven of uit donaties van particulieren. We 
leggen aan allen die het werk van Samen 010 steunen 
graag verantwoording af over de besteding van deze 
middelen. Dit jaarverslag is daar een onderdeel van. 

Samen 010 zoekt vanuit het Evangelie van Jezus Christus 
verbinding in de Rotterdamse samenleving, zij doet dit 
met dienstbaarheid, respect en gelijkwaardigheid. Haar 
medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in. In deze 
zoektocht worden de medewerkers gesteund door een 
grote schare vrijwilligers, die vaak al jarenlang bij de 
projecten van Samen 010 betrokken zijn. Verbinding 
zoeken betekent activeren en motiveren. Een helper zijn 
voor hen die een helper moeten missen. Met als doel dat 
de geholpene het uiteindelijk zelf kan doen. 

Het bestuur van Samen 010 ondersteunt vanaf de 
achtergrond al deze activiteiten. Door voorwaarden  
te scheppen zodat directie, medewerkers en vrijwilligers  
hun werk zo goed als mogelijk kunnen doen. Door de grote 
lijnen vast te houden en door de inzet van Samen 010 te 
toetsen aan de missie. Het wil een klankbord zijn voor de 
directie. 

De relatie met de diaconieën is belangrijk voor het werk 
van Samen 010. In onze missie staat dat we vrijwilligers-
werk willen initiëren, ondersteunen en stimuleren namens 
de Protestantse gemeenten in de regio Rotterdam. Vanuit 
die missie probeert Samen 010 de blik van de mensen 
in de kerken en daarbuiten te verbreden door aandacht 

‘Zoeken naar verbinding’

‘Het liefste zou ik natuurlijk willen dat alle Rotterdammers 
zich veilig voelen en met plezier in deze stad wonen en  
gelukkig zijn. Maar, wat ik vooral zou wensen is dat ieder- 
een een kringetje mensen om zich heen heeft. Een aantal 
mensen op wie je kan terugvallen, waar je een mooie 
vriendschap mee hebt of hulp van kan krijgen als dat 

nodig is. Het hoeven niet allemaal dikke vrienden te zijn, 
het kunnen ook goede buren zijn. Als ik zelf wat mindere 
tijden heb, dan zijn de mensen van wie ik houd heel 
belangrijk. Als ik hen zie, krijg ik weer nieuwe energie. 
Ik ben heel gezegend dat ik zo’n kring om me heen heb, 
maar ik realiseer me dat veel mensen dit niet hebben en 
eenzaam kunnen zijn.’

‘Ontmoetingen en verbindingen met mensen buiten 
je kring vind ik ook heel waardevol. Sommige mensen 
komen hun huis niet meer uit, maar als je ziet wat het 
voor hen betekent als ze opgehaald worden en even 
koffiedrinken of wat leuks doen met anderen. Daar krijg 
ik zelf ook energie van. Omdat ik gelovig ben, ga ik naar 
de kerk en daar komen veel mensen bij elkaar die je 
anders niet zo snel zou opzoeken. Ouderen, studenten 
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Medewerkers Annetta Eilander • ae@samen010.nl
armoede, Budgetmaatjes Capelle
Elisabeth van der Ham-Remmers • eh@samen010.nl
kerk en buurt, Serve the City Rotterdam
Remy Jacobs • rj@samen010.nl
sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto 
IJsselmonde, Zin in film! IJsselmonde
Henk Kamminga • hkm@samen010.nl
sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto 
Delfshaven, Zin in film! Delfshaven
Wilma Kievit-Neervoort • wk@samen010.nl 
• diaconierotterdam@samen010.nl 
• officemanager@dgrotterdam.doopsgezind.nl
secretariaat, Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam-
Centrum, Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Erik Maan • em@samen010.nl
armoede, sociaal isolement, Budgetmaatjes 010, diaconaal 
werk Wijkpastoraat Crooswijk, Donderdag Bijzonderdag 
Senior
Erica Meijerink (in 2020 begonnen) • emm@samen010.nl
zorg, sociaal isolement, dementie, Odensehuis Rotterdam
Martin Mekes • mm@samen010.nl 
zorg, sociaal isolement, Logeerhuis De Buren, 
Annechien Oldersma • ao@samen010.nl
sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Zin in het leven! 
Charlois, Overschie
Wilma Petersen-Kramer • wp@samen010.nl 
administratie

‘Ik houd heel erg van Rotterdam, van de drukte en de 
dynamiek van de stad. Soms fiets ik vanaf Tropicana 
naar de Erasmusbrug langs de Maas, of door de Witte de 
Withstraat en dan krijg ik spontaan een geluksgevoel. 
Heerlijk! Maar, ik vind het ook fijn als ik weer thuis ben. In 
onze tuin kan ik juist weer de stilte opzoeken als ik daar 
behoefte aan heb. Thuis, aan de rand van de stad, kom ik 
weer tot rust. Veel mensen die in de binnenstad wonen 
of een andere drukke wijk, hebben die mogelijkheid niet. 
Zij hebben misschien last van luidruchtige buren met een 
ander levensritme. De stad zou daarom veel meer parken 
mogen hebben, zodat iedereen binnen loopafstand ergens 
tot rust kan komen. Mooie, rustgevende en kalmerende, 
groene parkjes met veel water en vogels. Waar je andere 
mensen uit de wijk kunt ontmoeten en groeten. Niet te 
veel geluid. Niet te veel prikkels. Ik denk dat we in deze 
tijd al zoveel prikkels krijgen, dus het is belangrijk dat 
iedereen in de buurt een prikkelarme plek heeft.  
Ja, dat zou mooi zijn!’

en mensen met verschillende achtergronden bij elkaar, 
dat vind ik mooi. Op mijn werk als IC-verpleegkundige 
heb ik veel met mensen en families te maken. Soms 
krijgen patiënten weinig of geen bezoek, en het is na-
tuurlijk heel triest om te zien dat die mensen er alleen 
voor staan. Tegelijkertijd zie ik soms ook hoe patiënten 
verbondenheid hebben met andere patiënten op de 
kamer. Dan zie je ineens bijzondere vriendschappen 
tussen wildvreemden ontstaan. Dat is prachtig!’ 

Hanny de Kruijf • hk@samen010.nl 
directeur Samen 010, interreligieuze dialoog, vluchtelingen, 
Laurentiusdag
Julia van Bergen (in 2020 begonnen) • jvb@samen010.nl
sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Zin in het leven! 
Feijenoord, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg
Alexander Borst • ab@samen010.nl
armoede, coördinator Michahuis, Budgetmaatjes 010, 
personeelszaken
Mia Bronder-Padmos • mb@samen010.nl
zorg, sociaal isolement, dementie, Odensehuis Rotterdam
Jane Martie-Chatlein 
• jane.martie-chatlein@energiebanknederland.nl
Energiebank Rotterdam 
Bea Cox • bc@samen010.nl
sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Motto Prins 
Alexander
Tanja Demper • td@samen010.nl
kerk en mensen met een verstandelijke beperking, 
Kerkplein, Zin in lunch! IJsselmonde en Beverwaard
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,
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Turkse Rotterdammers en hen van dichtbij meemaken, 
verandert hun mening en krijgen ze meer begrip en 
respect voor elkaar. De angst voor anderen komt vaak 
voort uit onwetendheid. Maar als je kennis hebt van 
elkaar, ontstaat er een betere sfeer. Op zulke momenten 
voel ik me echt trots dat ik Rotterdammer ben, dat al deze 
verschillende mensen uit de stad samenkomen op het 
tuinencomplex.’

‘Ondertussen zie ik in mijn eigen wijk steeds meer gentri- 
ficatie. Huizen worden opgekocht door een investerings-
maatschappij, huurders die minder te besteden hebben  
worden eruit gebonjourd en er komen dure apparte-
menten voor terug. Er zijn weliswaar initiatieven in de 
buurt met inspraak voor alle bewoners, maar die trekken 
dan toch dezelfde clubjes aan: witte huiseigenaren. Het 
wordt georganiseerd met de beste bedoelingen hoor, 
maar je wilt juist dat de andere groepen er ook bij zijn. 
Want dan kun je mét elkaar praten in plaats van over 
elkaar. Misschien zouden we gewoon één groot tuinen-
park moeten aanleggen voor álle Rotterdammers en dan 
lekkernijen maken en eten uit verschillende culturen!’

‘Hoe dan ook ben ik positief over de toekomst. Ik woon 
al meer dan de helft van mijn leven in Rotterdam. Ik zie 
hoe de stad is gegroeid en daar word ik trots van. Ik ben 
heel optimistisch dat we op den duur steeds beter leren 
omgaan met elkaar.’

‘Uiteindelijk hoop ik dat Samen 010 
niet meer nodig is’
Anne-Karinne Sanders – medewerker Samen 010

Dorothee van der Veer • dv@samen010.nl
kerk en buurt, Serve the City Rotterdam
Dirma Verkuil • div@samen010.nl
sociaal isolement, zingeving, eenzaamheid, Zin in het leven! 
Prins Alexander
Heidi van der Wijk • hw@samen010.nl 
secretariaat, fondsenwerving

Gedetacheerd door Stichting Mara:
Barbra van Keulen • bk@samen010.nl 
armoede, Budgetmaatjes 010

Paula Rotteveel • pr@samen010.nl
zorg, sociaal isolement, Logeerhuis De Buren
Anne-Karinne Sanders • as@samen010.nl
leidinggevende secretariaat
Lea Sies • ls@samen010.nl
armoede, Donderdag Bijzonderdag, Vrijdag Xtra 
Bijzonderdag, HiP Rotterdam, Laurentiusdag
Maria Tavares • mt@samen010.nl
secretariaat
Elske Thomassen-Ende • et@samen010.nl
armoede, sociaal isolement, HiP Capelle, Budgetmaatjes 
Capelle, Budegetmaatjes Plus, Diaconaal Platform Capelle, 
Energiebank Rotterdam

‘Het klinkt misschien gek, maar eigenlijk zou ik willen dat  
Samen 010 in de toekomst niet meer nodig is. Dat de men- 
sen het zelf kunnen. Ik ben opgegroeid in een dorp en daar  
kent iedereen het begrip ‘noaberschop’ (Twents voor na- 
buurschap, red.). Er was altijd veel solidariteit, maar ook 
sociale controle. Hier in de stad zijn de mensen veel meer 
op zichzelf en klop je niet zo snel even aan bij de buren 
om te vragen hoe het gaat. En dat is zo mooi aan alle 
projecten van Samen 010. In alles wat we doen, kijken  
we om naar andere mensen, voor wie samenzijn niet van-
zelfsprekend is. Daarom vind ik Samen 010 ook een heel 
mooie naam. Je bent samen altijd sterker dan in je eentje.’

‘Je kunt dorpse tradities ook naar de stad halen en 
creatief nadenken over hoe je verschillende groepen 
met elkaar in contact brengt. Ik heb bijvoorbeeld een 
volkstuintje vlakbij een moskee en daar zijn Turkse 
Rotterdammers die weleens een Turkse lunch of ont- 
bijt organiseren. Dan trakteren ze iets lekkers en geven 
daar uitleg bij over de oorsprong. Dat vind ik heel erg  
leuk, want het is een mooie manier om contact te 
leggen. Er lopen namelijk ook aardig wat mensen 
op de tuin die niet per se links stemmen, zal ik maar 
zeggen. Maar, doordat ze op de tuin op een gezellige 
en laagdrempelige manier in verbinding komen met de 



38 39

Winst- en verliesrekening  2019  2018Samen 010 ontving in 2019 steun van:
Stichting Bevordering van Volkskracht, Bouwend 
Rotterdam, Van Cappellen Stichting, Stichting Daniël 
van der Vorm, FondsDBL, Stichting Dioraphte, Gemeente 
Rotterdam, HandicapNL, Kansfonds, Stichting 
Kindertehuizen Rotterdam, Sint Laurensfonds, Stichting 
De Lichtboei, Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds, 
Maatschappij van Welstand, Stichting Rotterdam, 
Stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk 
Gehandicapten Rijnmond, Stichting van Schulden 
naar Kansen, Snickers-De-Bruijn Stichting, Stichting 
Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam, Stichting Het 
Wit Gele Kruis, Rabobank Rotterdam, KBO/PCOB, Stedin, 
Vattenfall, Heijmans, Gemeente Capelle aan den IJssel.

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

Aantal cursisten bij Train: 212.

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

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

Betaalde medewerkers: 15,2 fte.

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

Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden. 

Samen 010 in cijfers

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
 

€  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

€  543.039
€ 115.139
€ 324.188
€ 45.989
€ 33.559
€ 14.831
€ 13
€ 7.014

€ 1.083.772

€ 836.583
€ 1.290
€ 65.695
€ 81.593
€ 83.149
€ 1.469

€ 1.069.779

€ 13.993



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

Adressen 
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