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Inleiding

Beste lezer,
Voor je ligt het jaarverslag van 2020. Het jaar is net als bij anderen anders gelopen dan gepland of
verwacht. Vanwege het coronavirus en de genomen vrijheidsbeperkende maatregelen hebben we
veel plannen anders, en soms ook niet, uit kunnen voeren. De mensen waarmee en waarvoor we
werken hebben ook veel hinder ondervonden van het virus en de genomen overheidsmaatregelen.
Op tal van terreinen hebben we een tandje bij kunnen zetten om mensen te helpen en te
ondersteunen.
2020 is ook het jaar waarin we niet alleen in Groningen, maar ook daarbuiten, tot zelfs in Frankrijk
van betekenis zijn geweest voor mensen in de knel. Het jaarverslag laat hiermee ook een
ontwikkeling zien die we als organisatie hebben doorgemaakt. Van lokale organisatie groeien we
voorzichtig door naar een landelijke speler. De eerste stapjes hebben we in 2020 gezet.
Het verslag staat vol met verhalen van mensen die op ons pad zijn gekomen. Verder in het verslag
kunt u ook onze impactcijfers bekijken en het financieel overzicht inzien. Tot slot leest u over de
betrokkenen in onze organisatie en blikken we vooruit naar 2021.
We zijn trots op wat we onder Gods leiding hebben kunnen bereiken. De verhalen van mensen raakt
ons hierin het meest. We zijn hoopvol gestemd.
Hartelijke groet,
Evert Sulman
Directeur / Kwartiermaker
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1 - KWARTIEREN
In dit gedeelte is beschreven welke activiteiten we ondernomen hebben. We hebben de activiteiten
van het afgelopen jaar gerangschikt per thema waar diverse projecten (kwartieren) langs komen.

1. Armoede en eenzaamheid
De corona-crisis zorgt ervoor dat armoede en eenzaamheid toeneemt. Dit jaar hebben we ingezet op
een aantal kwartieren om op dit vlak verlichting te geven en verandering te zoeken voor de mensen
die te kampen hebben met tekort aan geld en relaties.

a. Missie 050 als nieuw netwerk
In Groningen vindt het leeuwendeel van onze activiteiten plaats. We bouwen hier aan een steeds
betere samenwerking tussen de kerken en de samenleving. De eerdere wens om te komen tot een
sterk actief netwerk werd in het bijzondere corona-jaar 2020 versterkt.
Vanuit de koepelstichting Evangelisch Contact Groningen is Quartermasters in 2017 gevraagd om
inhoud te geven aan de gezamenlijke wens. Ook het Diaconaal Platform en koepelstichting Raad van
Kerken Groningen sloten zich aan bij deze uitgesproken wens. Hiervoor zijn in 2020 de plannen
verder uitgewerkt.
We hebben Missie 050 voor ogen als het netwerk waar vanuit Groningers, organisaties en kerken de
bloei van Groningen zoeken. Het netwerk versterkt buren-netwerken in wijken, gaat sociaal onrecht
tegen en werkt samen aan een inclusieve stad. Ons uitgangspunt is hierbij dat alle Groningers nodig
zijn om de bloei van de stad te bewerkstelligen. We versterken hiermee de doelen van de
christelijk-sociale beweging.
We hebben plannen gemaakt om in 2021 Missie 050 als stichting op te richten en deze verder inhoud
te geven.

b. Kerst 050
We deelden met Kerst 050 voor het derde jaar kerstpakketten uit aan mensen die niet in aanmerking
komen voor andere kerstpakketten. Het gaat om gezinnen die rond of onder het minimuminkomen
zitten, ongedocumenteerde vluchtelingen en vergunninghouders, slachtoffers van mensenhandel en
dak- en thuislozen.
Een team gevormd vanuit studentenverenigingen en -organisaties, stichtingen, kerken,
onderwijsinstellingen, bedrijven en andere stadjers maakten deze actie mogelijk. Het korps Leger des
Heils in Groningen was dit jaar een fijne, nieuwe samenwerkingspartner waarmee we de actie echt
verbreed hebben. Naast de bestaande 25 organisaties leverde deze samenwerking nog eens 10 extra
samenwerkingen op. We hebben hierdoor nog meer inhoud voor de dozen kunnen inzamelen.
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Ook werkten we dit jaar samen met PKN-wijkgemeente De Fontein in Selwerd, VBG Stadskerk in
Vinkhuizen en GKV Ontmoetingskerk in Haren als inzamel- en vertreklocaties. Dankzij deze
samenwerkingen heeft de actie ook in corona-tijd gestalte gekregen en bovendien meer bekendheid.
Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst een tv-uitzending geproduceerd in samenwerking met
het korps Leger des Heils, culturele instellingen, OCSG-onderwijskoepel en OOG tv. We zijn blij met
alle bijdragen van onbekende stadjers via de stadsdichter en de muziekschool tot aan de
burgemeester en de bisschop.
Dit is een greep vanuit de activiteiten die vanuit Kerst 050 plaatsvonden. Ook de partners van
voorgaande jaren willen we hier bedanken: Kringloop+, Vindicat/VIA, Albertus/STAR, Navigators,
Ichthus, Consul-Tech, Groningen Verwelkomt, Student&Stad, Kledingbank De Zeecontainer en
Springtime Foundation.

c. Heel Groningen Helpt
Voor het ingaan van de intelligente lockdown heeft
Evert Sulman het initiatief genomen tot Heel
Groningen Helpt om de noden die zijn ontstaan als
gevolg van de lockdown op te vangen. Binnen mum
van tijd raakten stadjers en stadshelden betrokken
die bijvoorbeeld boodschappen haalden voor
mensen die dat vanwege corona niet meer durven
doen, omdat zij vallen onder de risicogroep. Er is
geholpen met
klussen en
verhuizen en
diverse tuintjes zijn opgeknapt door kleine groepen. Sommige van
deze taken kwamen wekelijks terug zoals het halen van de
boodschappen en andere waren eenmalig zoals het helpen met
klussen of verhuizen.
In samenwerking met het Noorderpoort College en het ROC
Menso Alting hebben jongeren zich ingezet voor de stad. De
projectgroepen werden geleid door een pionier van Stadshelden.
Samen met jongeren werd gekeken naar de nood die er in de stad
Groningen is om jongeren hun talenten te laten ontdekken en ze
aan te laten sluiten bij al bestaande projecten. Zo heeft een groep studenten van het Noorderpoort
posters geplakt voor Heel Groningen Helpt, een project dat in corona-tijd is opgezet om mensen met
een klein netwerk informele hulp te bieden. Stadshelden support dit project en heeft tijdens de
eerste lockdown veel jongeren weten in te zetten. Hierdoor zijn nieuwe contacten ontstaan waardoor
het netwerk is uitgebreid. Ook hebben deze jongeren briefjes door brievenbussen gedaan als

actie tijdens een burgerschapsdag.
Vanuit de noodhulp die middels Heel Groningen Helpt op het pad van ons jongerennetwerk is
gekomen, zijn maatjestrajecten ontstaan. Heel natuurlijk ontstonden relaties tijdens de wekelijkse
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boodschappenklus of het koken voor iemand. We hebben de jongeren gestimuleerd niet alleen
doelmatig de taak af te tikken, maar juist ook tijd te nemen voor de relationele kant. Dit werd
wederzijds bijzonder gewaardeerd.

d. Maatjeswerk
In instellingen van beschermd en begeleid wonen hebben we gezien dat tijdens de lockdownperiodes
de wereld erg klein wordt. We hebben daarom aangeboden om maatjes te werven. We hopen in
2021 te mogen koppelen.
Het wandelen met ouderen heeft helaas vanwege coronamaatregelen ten tijde van de intelligente
lockdown geen doorgang gevonden. Ook in de zomerperiode waren de verzorgingstehuizen nog erg
gericht op het beperkt houden van de sociale contacten van de ouderen; familie kreeg hierbij
uiteraard wel voorrang, maar onze stadshelden helaas niet.
Het kleinschalige werk dat wel door mocht gaan, heeft ons ingezien dat 1-op-1 contacten of in
kleinere groepen het voordeel heeft dat er meer contact en sociale binding is. Dit laatste is ons
bevallen, omdat we hierdoor meer kwaliteit aan relaties konden toevoegen.

e. Sociaal Tuinieren
Samen met Present Groningen is de pilot ‘Sociaal Tuinieren’ gestart. Deze pilot houdt in dat
vrijwilligers uit de wijk Vinkhuizen tuintjes opknappen en onderhouden bij ouderen en kwetsbare
wijkbewoners die dat zelf niet (meer) kunnen. Deze mensen hebben vaak gezondheidsproblemen,
weinig financiële middelen en een beperkt sociaal netwerk. Tijdens feestelijke projectdagen gaan
groepen vrijwilligers onder deskundige begeleiding aan de slag. Ze wieden, snoeien, rooien en
verwijderen tegels. Daarna planten ze nieuw, onderhoudsarm en eco-vriendelijk groen. Na de
make-over helpen vrijwilligers uit de wijk de bewoners met het onderhoud van hun tuin. Zo werkt
Sociaal Tuinieren aan het doorbreken van sociaal isolement en ontstaan er prachtige contacten
tussen mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten. Tegelijkertijd draagt het bij aan meer
groen en biodiversiteit in de wijk, een nette leefomgeving en betere klimaatbestendigheid.
Naast dit project samen met Present, hebben we in 2020 ook diverse tuintjes kunnen helpen
onderhouden. In de afgelopen periode hebben 38 studenten, verdeeld over 10 verschillende klussen,
geholpen met tuinieren. Dat ging om grotere en kleinere klussen. Bijvoorbeeld bij Stichting
Kringloop+ hebben zes jongeren een middag in augustus geholpen om de tuin netjes te maken. Een
andere grote klus was het helpen bij het opknappen van de tuin van Stichting Het Overweeghuis, hier
hebben vijf studenten zich voor ingezet. Ook zijn er verschillende particulieren geholpen door
Stadshelden met tuinieren of het opknappen of winterklaar maken van hun tuin.

f. Verdieping: Asset Based Community Development
Primair voor ons buurtwerk hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de benadering van
buurten genaamd Asset Based Community Development, kortweg: ABCD. We kwamen er al snel
achter dat deze benadering niet ophoudt bij buurtwerk, maar dat dit onze manier van denken en
doen kleurt in alle kwartieren.
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Uitgangspunt voor een goede basis onder het werk van Stichting Community Builders is dat een
groot deel van ons leven zich in de buurt afspeelt. Daar de oplossing zoeken voor allerlei
maatschappelijke problemen is dan logisch. De kern van de ABCD-benadering is het bouwen aan
relaties in netwerken. Het levert op dat de wijk aanvoelt als een plek om thuis te komen. Dit kost
aandacht en tijd.
Omdat kerken er niet voor eventjes zijn, hebben zij van nature het langetermijnperspectief voor
ogen. Zij kunnen ook geduld opbrengen, veel meer dan de overheid en professionele organisaties dat
kunnen, en hebben ook een heel goede kijk op de zaak en organisatiekracht. Dan zie je vooral dat via
concrete projecten, klein proberen, samenwerken in de voedselbank, het runnen van een
inloopvoorziening, samen iets organiseren op cultureel gebied of naar buiten treden in de wijk.
Activiteiten zijn die helpen om elkaar te leren kennen, vertrouwen in elkaar te krijgen, en dat de
samenwerking wat structureler wordt.
Onze conclusie is dat deze manier van samenlevingsopbouw heel veel kan betekenen voor
aandachtswijken, maar ook voor de manier waarop christenen zich verbinden aan een wijk.

g. Buurtwerk in Selwerd
Het opgestarte buurtwerk in Selwerd stond in het teken van pionieren en netwerken. Toch hebben
we diverse acties gedaan als versneller van het burennetwerproces. Een greep uit de activiteiten:
●

“De gezelligste woonkamer van Selwerd”

Het projectjaar startte met een wijkactiviteit in De Berkenflat. Allerlei bewonersinitiatieven en
organisaties betrokken een leegstaand appartement van de flat. Ons appartement noemden we “De
gezelligste woonkamer van Selwerd”. Hierbij hebben we samen met wijkbewoners een woonkamer
omgetoverd om buurtbewoners te ontvangen en met hen te praten over de wijk Selwerd: Hoe kijken
zij naar de wijk? Hierbij hebben we ook ingezet om ons zelf zichtbaar te maken en verbinding te
maken met buurtbewoners. Het werden gezellige tijden met muziek, een buurtmaatlijd, een
bordspel, hapjes en drankjes enzovoorts.
●

Buurtbarbecue

In de aanloop naar het project toe hebben we een barbeque georganiseerd in de wijk. We ontdekten
dat de wijk zelf alle talenten heeft om een barbecue te organiseren. Er waren alleen aanjagers nodig
om het op te starten en de inzet vanuit het wijkbedrijf bleek alleen nodig voor de boodschappen. Het
klaarmaken van de barbecue werd door een aantal enthousiaste bewoners in de wijk gedaan en ook
de rest konden de buurtbewoners zelf optuigen en later opruimen. Het bevestigde ons dat
buurtbewoners over voldoende talenten en kwaliteiten bezitten om te bouwen aan sociale cohesie
in de buurt. Er zijn tot op de dag van vandaag nog aangegane verbindingen die steeds sterker
worden. Projecten als “de gezelligste woonkamer” en de hieronder genoemde projecten versterken
de verbindingen.
●

Heel Groningen Helpt

Corona heeft ervoor gezorgd dat veel wijkactiviteiten gestopt waren en dat mensen ook minder snel
contact hadden met elkaar. Tegelijkertijd zagen we wel een enorme toename aan mensen die bereid
was elkaar te helpen. Daarom hebben we het project even op pauze gezet maar hebben we de wijk
niet verlaten. We hebben onze inzet gegeven voor het project Heel Groningen Helpt en specifiek ons
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gericht op de wijk Selwerd. Op deze manier leerden we buurtbewoners kennen die hulp wilden
bieden en andere buurtbewoners die hulp nodig hadden. Deze contacten onderhielden we toen we
na drie maanden het project weer opstartten.
●

Week van de Eenzaamheid

Tijdens de Week van de Eenzaamheid is er samengewerkt met de de basisscholen in de wijk.
Buurtkinderen schreven kaartjes voor de ouderen in de wijk en brachten deze zelf rond. De reacties
hierop waren prachtig om te zien, zowel de kinderen als de ouderen werden hier enthousiast van. Er
ontstond verbondenheid.
●

Kerstpakkettenactie

De kerstpakkettenactie in samenwerking met de buurtkerk De Fontein was succesvol. Met deze actie
konden we zo’n honderd gezinnen die het niet breed hebben voorzien van een kerstpakket. Het
succes geeft ruimte om volgend jaar voor deze actie meer mensen te betrekken. Mensen waren nu al
graag bereid om de pakketten rond te brengen en gedurende de actie ontstond er ook interactie. We
hebben hierdoor ook veel nieuwe mensen leren kennen.
Conclusie
We zijn tot de conclusie gekomen dat veel wijkbewoners niet weten hoe zij contact kunnen maken
met hun buren en een burennetwerk kunnen opbouwen. Wij spelen hierop in door de training “Wij
Zijn De Wijk” te ontwikkelen. We willen wijkbewoners door diverse stappen heen helpen om
uiteindelijk een betrokken buur te worden die wat voor de wijk wil betekenen en die zijn buurman en
buurvrouw kent.
We hebben onderzoek gedaan naar de wijken Korrewegwijk, Paddepoel en Vinkhuizen en kwamen
tot de conclusie dat in de Korrewegwijk al heel veel gebouwd wordt aan sociale cohesie. We zien
echter dat er veel meer contact is tussen wijkbewoners van Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen dan
met de Korrewegwijk. Ook zijn de organisaties die werkzaam zijn in Selwerd meer gericht op
Paddepoel en Vinkhuizen dan op de Korrewegwijk. Om deze drie redenen kiezen we ervoor om in
ons tweede projectjaar ons te richten op Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen.

h. Schuldhulpmaatje
In groeiende mate komen we mensen tegen die aangeven schulden te hebben of bang zijn om in
schulden te belanden. Niet alleen mensen die we bedienen met de kerstpakkettenactie, maar ook
mensen die we tegenkomen in ons buurtwerk, in het overweeghuis en bij andere projecten. In
Groningen hebben we daarom besloten om contact te zoeken met Schuldhulpmaatje Nederland. Er
is een Groningse werkgroep gevormd uit meerdere kerken waar wij onze medewerking aan verlenen.

i. Verlichting van armoede: Het Fort: bonnen
Tot Heils des Volks zet zich met Het Fort in tegen kinderarmoede door er te zijn voor kinderen die in
sociaal-economisch kwetsbare gezinnen opgroeien. Het Fort heeft ons in april en mei benaderd of
wij willen helpen de armoede te verlichten in de coronatijd. Hierdoor hebben wij honderden
boodschappenbonnen van €25 kunnen bezorgen bij huishoudens met kinderen in Groningen en
Leeuwarden. We werkten lokaal samen met organisaties in Groningen (Stadshelden, Kledingbank De
Zeecontainer en Groningen Verwelkomt) en en in Leeuwarden (de Buurvrouw & Buurvrouw Bus).
Reacties die we kregen:
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●
●
●

●

❤️

Dankjewel voor het cadeau voor boodschappen ben er super blij mee
Nogmaals dankjewel! Nu tranen in de ogen... is echt een lichtpuntje in deze zware tijd
Super bedankt. Dit is een engelen geschenk die ik goed kon gebruiken. Pasen en Sam zijn
verjaardag in 1 week...was een puzzel waar ik nog niet uit kwam, maar nu wel! Superrrrr
bedankt allemaal!!!
Dit komt zó goed van pas, zeker met het paasweekend in het vooruitzicht. De crisis en
daarmee de drie tienermeiden de hele dag thuis zorgt dat ik veel meer boodschappen moet
doen dan normaal en amper rond kan komen.Ik opende de envelop en zat een hele tijd met
een grote glimlach :)

j. Verhuizen
Wanneer stadjers zelf niet de mogelijkheid hebben om te verhuizen, ontvangen wij hier
regelmatig bericht van. Wijkteam-werkers, thuiszorgmedewerkers of mensen zelf weten ons
te vinden via Stadshelden of via Heel Groningen Helpt. Waar verhuizen één van de
stressvolste levensgebeurtenissen is, zijn we blij hier enigszins verlichting in aan te brengen.

2. Nieuwe Nederlanders
a. Communities in coronatijd
In januari 2020 startten we het jaar door drie avonden te schaatsen op de ijsbaan van Kardinge
(sportcentrum in Groningen). Statushouders schaatsten samen met gevestigde Nederlanders. Samen
oefenden 70 mensen met vallen en opstaan het schaatsen. We zorgden voor een professionele
trainer die hen de kneepjes van het schaatsen leerde. Deze activiteit organiseerden we samen met
Stichting Colourful Het Hogeland.
Om alle nieuwkomers schaatsen mee te geven, zodat zij na het oefenen ook nog zelfstandig de
schaatsen kunnen ombinden, hebben we schaatsen ingezameld.

Voor de intelligente lockdown zijn we met de communities een aantal keren samengekomen. Naast
de sportieve activiteit van het schaatsen hebben we onder leiding van een stagiaire Interculturele
Communicatie onze werkwijze tegen het licht gehouden. Hier deed projectleider Liesbeth Hanrath
van Humanitas aan mee. Ook hebben we een spelletjesavond georganiseerd samen met studenten
van sportstudies. Binnen hebben we typische Hollandse spelletjes ondernomen inclusief een pubquiz
over Groningen. We hebben een hoop geleerd.
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Na een paar keer online te hebben bijgekletst, hebben we elkaar in een aantal Groningse parken in
het mooie lenteweer van 2020 opgezocht. Op 1,5 meter afstand hebben we genoten van het samen
zijn. We merken wel dat de bestaande relaties trouw komen en de meer nieuwe contacten in
coronatijd snel zijn afgehaakt. Een aantal mensen uit de community hebben we een stage of
participatiebaan kunnen aanbieden binnen de organisatie waardoor we vaker en makkelijker contact
onderhielden.

b. Onderzoek

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen hebben we onderzoek gedaan naar de integratie van
nieuwkomers in coronatijd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat integratie van nieuwkomers door
corona(maatregelen) stokt. Nieuwkomers hebben nagenoeg geen Nederlandse contacten gehad
tijdens de intelligente lockdown. Hun woordenschat loopt terug, evenals het gevoel onderdeel te zijn
van de Nederlandse samenleving. De alarmbellen gingen af!
Het onderzoek is terug te vinden op de website van de RuG:
https://www.rug.nl/gmw/research/labor-market-integration-of-refugees/projects-/integration-despit
e-isolation

c. Manifestaties
Vanaf mei 2020 hebben we ongeveer 10 manifestaties in
Groningen georganiseerd voor
vluchtelingen in Moria. Leden van onze communities
moedigden ons aan, steunden ons en spraken op
manifestaties op de Grote Markt.

d. Together Huiswerk
Together Huiswerk is een project in de wijken Selwerd,
Tuinwijk en Paddepoel. Kinderen krijgen
taalondersteuning en ouders zijn welkom voor de
oudergroep die tweewekelijks plaatsvindt. Het project draait op vrijwilligers en is afhankelijk van hun
inzet. Stadshelden heeft het afgelopen jaar vier jongeren gekoppeld aan het project. De jongeren
zetten zich structureel in voor Together Huiswerk, gedurende tenminste zes maanden.

10

Een van de jongeren: “Ik maak mij boos over de kansenongelijkheid van kinderen met een andere
culturele achtergrond. Ik wil mijn steentje bijdragen en ben blij om deel te zijn van het project en
dankbaar dat ik dit in mijn eigen stad kan doen.”

e. Mensen op de vlucht
Andrea Strijker, voorzitter van Stand By You Foundation, vertelde over de situatie van
gevluchte mensen in Duinkerke (Noord-Frankrijk). Dit raakte onze directeur Evert Sulman
die op werkbezoek ging in het gebied. Daar kwam hij mensen tegen zoals hij ook in
Groningen verwelkomt had: Afghanen, Pakistanen, Syriërs, Iraniërs, Irakezen enzovoorts. Zij
zijn onderweg naar Engeland en strandden aan de kust van Frankrijk, dichtbij de Belgische
grens.
Waarom Engeland?
De meeste van deze mensen waren op doorreis naar Groot-Brittannië vanwege dat andere
Europese landen de herkomstlanden als ‘veilig’ betitelden. Een andere reden is dat veel
mensen het Engels machtig waren of familie hadden in Engeland. Ook zijn de
integratiekansen op de arbeidsmarkt groter dan in andere Europese landen.
Wat is de situatie?
We ontdekten dat het grootste lichamelijke gevaar loopgraafvoeten zijn. Er is namelijk geen
opvang door de Franse overheid; mensen worden aan hun lot overgelaten in
natuurgebieden. Dit zijn tijdens grote delen van het jaar vochtige gebieden waardoor voeten
veelal nat zijn. Een podoloog legde uit dat voeten daardoor warmer worden en langzaam
gaar worden. En als het in de winter gaat vriezen, breken stukken voet af. Wat kunnen we
hier aan doen? De Franse Mobiele Eenheid voert wekelijks, soms zelf meer keer per week,
charches uit waarbij tenten worden vernield, persoonlijke bezittingen worden weggegooid en
mensen tientallen kilometers verderop worden neergezet.
1000Shoes
Vlak aan de grens van Frankrijk troffen wij mannen, vrouwen en kinderen aan die opgejaagd
zijn. Zij hebben geen vluchtelingenopvang, corona gaat rond en de winter treedt in. Net als
de soldaten in Duinkerke tijdens de 1e Wereldoorlog, hebben de mensen die op de vlucht
zijn voor oorlog en geweld, loopgraafvoeten. Schoenen zijn goud waard, het meest geliefd
om te krijgen. Daarom zamelen wij geld in voor 1.000 paar schoenen. De versleten
schoenen schreeuwen om een humaan opvangbeleid, dus die brengen we naar Brussel en
de hoofdsteden van de lidstaten. Wij weten niet het antwoord op het politieke vraagstuk van
vluchtelingen; wel zijn we er van overtuigd dat mensen humaan behandeld moeten worden.
Dat is ons doel. Tijdens onder andere een livestream hebben we hier aandacht voor
gevraagd.
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3. Prostitutie
a. Het Overweeghuis
Het Overweeghuis vangt tijdelijk vrouwen op die in de prostitutie vastlopen. Het is een
burgerinitiatief in Groningen dat in 2020 plek heeft geboden aan 22 vrouwen en
transgenders die vastgelopen zijn in de prostitutie. In Het Overweeghuis ervaren de
bewoonsters rust en ruimte om te overwegen en te werken aan een (nieuw)
toekomstperspectief en wordt met alle betrokkenen een alternatief netwerk gevormd. Dit
doen de bewoonsters samen met per maand gemiddeld 49 vrijwilligers en met twee
woonstudenten, ondersteund door een zorgcoördinator van het Leger des Heils en een
vrijwilligerscoördinator van Quartermasters.
In het jaar 2020 werd veel bepaald door de coronamaatregelen. Het stichtingsbestuur heeft samen
met de vrijwilligers er alles aan gedaan om het huis open te houden. De vrouwen konden niet meer
in de prostitutie werken vanwege het tijdelijk verbod op sekswerk. Dit verbod was voor veel vrouwen
aanleiding om te onderzoeken of zij konden uitstappen. Helaas was er in Het Overweeghuis niet
voldoende plek voor de vrouwen die zich hebben gemeld. We merken op dat de doorstroming naar
andere plekken ook moeizamer ging in de eerste lockdown en daarna.

Gastvrouwen
De maandelijks gemiddeld 49 vrijwilligers die in Het Overweeghuis werken, hebben tot taak om op
een gelijkwaardige manier contact te maken met de bewoonsters, hen te ondersteunen in het
samenleven in het huis en het aanbrengen van een zekere structuur in de dag.

Stadshelden heeft zes jongeren in contact gebracht met het project. De jongeren zijn als
gastvrouw actief geworden binnen het huis. In eerste instantie alleen tijdens de
zomerperiode. Drie jongeren waren zo enthousiast dat zij ruimte hebben gemaakt in hun
agenda om nog voor enkele maanden langer te committeren.
Het Overweeghuis schakelt Stadshelden ook in wanneer er andere grote klussen moeten
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld aan het huis of de tuin.
In de zomer 2020 werd er meer ruimte geboden door de Rijksoverheid waardoor een dagje naar een
Waddeneiland mogelijk was. De bewoonsters gaven aan dat deze dag een bijzonder uitje is geweest,
veel saamhorigheid heeft gebracht en ook kracht heeft gegeven om anders over hun bestaan na te
denken.
Samen met een aantal betrokken vrijwilligers hebben we een coachingsgroep opgericht. Zij hebben
tot taak om de (nieuwe) gastvrouwen te coachen en om geluiden op te vangen en hier iets mee te
doen. De vrijwilligerscoördinator begeleidt deze groep.
In totaal hebben we in 2020 in de loop van de maanden 116 vrijwilligers ingezet. Een groot deel heeft
zich ingezet als gastvrouw. Een ander deel heeft zich als vakantiekracht ingezet in de zomer- en
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kerstvakantie. Er zijn 53 nieuwe vrijwilligers ingestroomd, waarvan 20 vakantiekracht zijn. De leeftijd,
achtergrond, opleidingsniveau et cetera van onze vrijwilligers zijn uiteenlopend.

Woonstudenten
De woonstudenten Anniek en Nicky waren vanwege de lockdown ook aan Het Overweeghuis
gebonden, meer dan hiervoor. De stabiliteit die zij brachten door ‘gewoon’ aanwezig te zijn en
contact te maken, hielp de andere bewoonsters om het beste van de situatie te maken. Bijvoorbeeld
door samen op een zomeravond een kampvuur in de tuin te maken en ieder een stokje voor het
marshmallows-bakken te geven.

Bewoonsters
Vanwege de coronaregels werd de leefwereld flink beperkt en dat gaf met enige regelmaat extra
onderlinge spanning in huis. Het konijn Bunny dat het huis voor de bewoonsters aankocht was een
aangename verbinder in deze moeilijke periode. Het dier had verzorging nodig, wat alle bewoonsters
wel wilden oppakken, maar gaf ook aandacht en liefde terug.
Diverse bewoonsters gaven aan wel een dagbesteding (en het liefst een betaalde baan) te willen.
Daar is inzet op gepleegd door op zoek te gaan naar passende dagbesteding. Zo hebben we mensen
geplaatst bij sociaal onderneming Van Hulley dat van oude overhemden boxershorts maakt en bij het
Floreshuis waar een korte schoonmaakopleiding zit met baangarantie. Ook zijn we in gesprek met
andere initiatieven zoals Werken Met zorg en Kleerlijk om te komen tot passende werkplekken.
We hebben in 2020 22 vrouwen mogen opvangen, waarvan vijf vrouwen erkend mensenhandel
betreft. Deze 22 vrouwen hebben voor een periode van een dag tot een aantal maanden bij ons
gewoond. Die tijd hebben zij gebruikt om tot rust te komen en te overwegen wat zij in de komende
periode met hun leven willen doen. Zeven vrouwen (ongeveer 30%) keerden terug in het oude
netwerk, wat meestal betekende dat zij terugkeerden in de oude situatie, oftewel het werken in de
prostitutie; een aantal hiervan gaf aan er nog niet aan toe te zijn om met het oude leven te breken
omdat er nog aan hen getrokken werd. 11 vrouwen zijn uitgestroomd naar andere voorzieningen.
Denk hierbij aan begeleid wonen, een woonboerderij, GGZ of een eigen woning. Vier vrouwen
verbleven per 1 januari 2021 nog in Het Overweeghuis.
Bewoonsters verbleven in 2020 gemiddeld vier tot viereneenhalve maand in Het Overweeghuis. De
gemiddelde duur is langer dan in 2019, toen bleven vrouwen gemiddeld drie maanden bij ons
overwegen. De langere verblijfsperiode is te verklaren uit het feit dat het organiseren van een
vervolgplek vanwege de coronacrisis meer tijd in beslag nam.

Vrijwilligerscoördinatie
De vrijwilligerscoördinator is samen met de zorgcoördinator het aanspreekpunt voor vrijwilligers van
Het Overweeghuis. De vrijwilligerscoördinator heeft tot taak om vrijwilligers te werven, in te werken,
te coachen, contact mee te houden en in te zetten voor specifieke door de zorgcoördinator
aangegeven zorgtaken. Ook leidt de vrijwilligerscoördinator het buddyprogramma dat na drie weken
na aankomst van een bewoonster begint, waarna één of meer buddy’s gematcht, gecoacht en
getraind worden en een langere tijd deelnemen aan intervisiebijeenkomsten. De
vrijwilligerscoördinator is de verbinding tussen de zorgcoördinator (en wanneer een bewoonster
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uitstroomt ook met andere formele instellingen) en de vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator zet
zich in vanuit de koepelorganisatie Quartermasters.
Quartermasters heeft verder het jaarverslag 2020 gemaakt. Ook is er een folder geproduceerd dat
verspreid wordt naar mogelijke plekken waar vrouwen in de prostitutie komen zoals bij wijkteams,
huisartsen, GGD’s et cetera. De inzet van de folder is om onze bekendheid te vergroten zodat meer
vrouwen die vastlopen in de prostitutie ons weten te vinden.

Burgerkracht voeden
We willen weer meer werkgroepen inzetten voor activiteiten in en om Het Overweeghuis. Zodoende
kunnen vrijwilligers meer vorm en inhoud geven aan het burgerinitiatief. We denken op deze manier
de burgerkracht, waar Het Overweeghuis primair op draait, nog meer te kunnen voeden dan we nu al
doen.

b. Buddyprogramma
Het buddyprogramma start wanneer een bewoonster ongeveer drie weken in ons huis verblijft. Het
Overweeghuis zorgt voor een match tussen één of meer gastvrouwen die intensiever met deze
bewoonster optrekken. Vrijwilligers helpen mee met verhuizen, nieuw huis inrichten, maar ook om
een pannetje soep te brengen en samen te wandelen. Dit informele netwerk dat alledaagse dingen
doet is een enorme steun voor de oud-bewoonsters. Ook toen twee bewoonsters teruggingen naar
hun familie en tevens oude netwerk in Zuid-Europa, hebben we er alles aan gedaan om met lokale,
vertrouwde contacten aldaar een veilig netwerk op te bouwen.
Vrouwen die zich na hun verblijf in Het Overweeghuis vestigen in of in de nabijheid van de stad,
kunnen gekoppeld worden aan vrijwilligers die voor hen een buddy willen zijn. Een buddy gaat mee
naar instanties, kan activiteiten met vrouwen ondernemen, kan haar ondersteunen in het vinden van
(vrijwilligers)werk en kan haar helpen een sociaal netwerk op te bouwen. We zijn hier in 2020 mee
gestart als project en we willen het nu als reguliere activiteit van Het Overweeghuis voortzetten.
Onze buddy’s worden begeleid door een professionele kracht vanuit Quartermasters.

c. Coronatijd: ander werk
Vrouwen die in de prostitutie werkten mochten van de één op de andere dag niet meer
werken. Dat betekent dat hun inkomen van de ene op de andere dag gestopt is. Sommige
vrouwen zijn ingeschreven als zzp'er, maar niet alle vrouwen zijn bekend bij de Kamer van
Koophandel. Het Leger des Heils en andere partners in Groningen helpen vrouwen met de
aanvragen. Naar voren komt de vraag naar alternatief werk. Vrouwen uit de prostitutie
hebben een groot doorzettingsvermogen en zijn uiterst betrouwbaar. Er is voldoende
begeleiding vanuit de hulpverlening. We vroegen de hulp in van ons netwerk voor vacatures
voor deze vrouwen. Evert Sulman is bij OOG TV en bij RTV Noord op tv en radio geweest met
een oproep. Er zijn twee werkgroepen in het land gevormd waar mensen hun hulp boden
met cv’s opstellen, vacatures zoeken en werkgevers benaderen. We werken hierin samen
met diverse organisaties waaronder Tot Heils des Volks, Terwille en het Leger des Heils en
hebben vanuit het netwerk diverse vrouwen alternatief werk kunnen bieden.
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d. Nieuw Netwerk
In 5 steden begeleiden we lokale werkgroepen om te komen tot een vergelijkbaar initiatief
als Het Overweeghuis in Groningen. In deze plaatsen zijn werkgroepen gevormd waar soms
ervaringsdeskundigen aanhaken, soms investeerders bereid zijn een huis te kopen of
beschikbaar te stellen en waar de gemeente ook inziet dat een dergelijk initiatief mist in het
bestaande aanbod. Het gaat om de steden Amsterdam, Utrecht, Arnhem-Nijmegen,
Leeuwarden en Helmond.

5. Jongeren
We zien dat jongeren zich meer dan andere groepen bereid tonen zich in te zetten voor hun
medemens. Veelal nemen jongeren niet de moeite om op vacatures te reageren of om bij een
vrijwilligerspunt binnen te kopen. Door de jongerentaal te spreken en deel uit te maken van de
jongerencultuur, vervullen we met diverse projecten de makelaarsfunctie. In dit hoofdstuk richten we
ons op projecten die niet of minder genoemd zijn in andere delen van dit jaarverslag. Immers op tal
van plekken van Kwartiermakers zetten jongeren zich in. Zodoende hopen we een aanvullend beeld
te schetsen. Als het om de inzet van stadshelden gaat, geldt dat driekwart van de jongeren zich inzet
voor eenmalige acties, een kwart van de jongeren zet zich in voor structurele acties.

a. Maatschappelijke diensttijd
Spellen voor Speel-o-theek Groningen
Vijf jongeren, waarvan drie structureel, hebben zich ingezet voor
de Speel-o-theek Groningen. Zij hebben zich in de maanden juni
tot augustus ingezet om nieuwe spellen in te kopen en vervolgens
uit te lenen aan onder andere minimagezinnen. Dit betrof een
speciaal project waar we ook financiering hebben ontvangen van
het Oranje Fonds. Het doel was om ouders met jonge kinderen
kennis te laten maken met de speelotheek. Zeker in coronatijd
was het van groot belang dat kinderen na een maandenlange
lockdown thuis wat wisselende soorten speelgoed konden
gebruiken. Minima hebben over het algemeen weinig financiële middelen om op vakantie te gaan en
werden genoodzaakt om wederom weer hun kinderen te vermaken. We werkten samen met de
Kledingbank De Zeecontainer zodat de minima die daar als klant kwamen ook kennis konden opdoen
met de speelotheek. Stichting Speel-o-theek Groningen was erg blij met deze steun vanuit jongeren,
ook specifiek gericht op het aanboren van een nieuwe doelgroep. De stichting vergrijsd langzaam en
was al een jaar dicht vanwege het sluiten van de vorige locatie; toen ons project startte richtte de
vrijwilligers van de stichting net een nieuwe locatie in.
Vrijwilligers bij de Zeecontainer
In samenwerking met het Menso Alting College maakten jongeren kennis met vrijwilligerswerk. Er is
een gastles gegeven op de school door Kledingbank De Zeecontainer. Vervolgens zijn daar jongeren
aan de slag gegaan. Eén van de jongeren wist niet van het bestaan van een kledingbank en besefte
dat deze plek voor heel veel minimahuishoudens een enorm belangrijke plek is; en dat zijn bijdrage
het verschil maakte.
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Onderwijs en YourCube
Bovenstaande voorbeelden laten zien wat het doel van Maatschappelijke Diensttijd: jongeren maken
het verschil middels vrijwilligerswerk en ontdekken hun talenten. We zijn enorm blij met dat we
middels MDT YourCube en MDT Onderwijs jongeren kansen kunnen bieden om zich te ontwikkelen
en vrijwilligerswerk kunnen ontdekken. We werkten in 2020 samen met Noorderpoort College Zorg &
Welzijn door eerstejaarsstudenten te plaatsen bij burgerinitiatieven en stichtingen in Groningen en in
andere plekken. Vanwege coronamaatregelen was dit een enorme zoektocht en moesten we
regelmatig flexibiliteit vragen van de jongeren.

b. Jongerennetwerk
Stadshelden heeft de samenwerking met Navigators, Albertus, Ichthus en Vindicat verder
uitgebouwd. Corona maakte het voor heel wat studenten ook een zware tijd. Toch hebben
er vele via bijvoorbeeld Heel Groningen Helpt een stapje harder gezet voor hun
medemensen. Steeds meer jongeren die geen lid van een studentenvereniging weten ook
Stadshelden te vinden.
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2 - ONZE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Kwartier

Vrijwilligers Uren Deelnemers

Stadshelden

996

3.580 71

Overweeghuis

116

17.120 22

Missie 050

6

60

Kerst 050

150

1.200 1.300

Heel Groningen Helpt

250

2.500 700

Wij zijn de Wijk Selwerd

6

30

50

Schuldhulpmaatje

5

40

1

Communities

10

400

10

Onderzoek Groningen
Verwelkomt

5

100

100

Manifestaties

30

250

150

Together Huiswerk

12

480

40

1000 Shoes

20

350

500

Totaal

1.606

26.110 2.943
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In 2020 is alleen al dragen onze vrijwilligers met hun ureninzet Eur. 574.420 bij aan
maatschappelijke waarde.
Samenwerkingspartners
Organisatietype
Aantal
Bedrijven

17

Culturele Instellingen

8

Kerken/moskeeën

15

Overheden

4

Platforms

2

Politieke partijen

1

Scholen

12

Stichtingen

80

Studentenverenigingen 4
Totaal

143
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3 - FINANCIËN
Resultatenrekening Kwartiermakers
Uitgaven
Stichtingskosten
-Bankkosten
-Accountant
Algemene kosten
-loonkosten
-huisvestiging
-telefoon/internet
-kantoorkosten
-projecten algemeen
-onvoorzien
Kosten projecten
-Groningen Verwelkomt
-Het Overweeghuis
-Stadshelden
-Missie 050 / Kerst 050
-Community Builders
-Project Selwerd
-Heel Groningen Helpt
-1000Shoes
-Projecten 2019

Totaal
Reserveringen

Inkomsten
€ 1.833,24
€ 355,94
€ 1.477,30
€ 129.734,64
€ 107.278,73
€ 15.128,74
€ 2.599,13
€ 2.344,35
€ 500,83
€ 1.882,86

-Giften particulieren
-Giften kerken
-Opdrachten
-Fondsen
-Overige

€ 21.997,00
€ 2.490,73
€ 110.615,00
€ 18.300,00
€ 2.658,96

€ 19.258,70
€ 7,50
€ 1.163,81
€ 28,99
€ 16.127,30
€ 244,47
€ 1.355,85
€ 52,60
€ 178,18
€ 100,00

€ 150.826,58

€ 156.061,69

€ 5.235,11
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4 - ORGANISATIE
Medewerkers
De volgende betaalde en vrijwillige medewerkers hebben zich op structurele basis ingezet
voor het werk van Kwartiermakers:
● Evert Sulman, Directeur / kwartiermaker
● Tjerk Riemersma, Adjunct-directeur
● Natasja Achterberg, Secretarieel medewerker
● Menoecha van Doeselaar, Relatiebeheer
● Isaac Wolters, Buurtwerker
● Hilde Withaar, Buurtwerker
● Marja Hillenga, Secretarieel medewerker
● Truus Weeber, Secretarieel medewerker
● Berend Sulman, Financieel medewerker
● Jan van ‘t Spijker, Onderzoeker
● Rian Wesseling, Projectleider
● Arie Pieter Schep, Projectleider
● Wiebe Feenstra, Projectleider
● Arne Bosma, Projectleider
● Sikhanda Alie, Stagiair
● Teuntje Maas, Stagiaire
● Mohamad Anas Al Mhemed, Stagiair
● Adham Elias Botrous, IT-medewerker
● Muhamad Aisami, IT-medewerker
● Bianca Bosman, gastvrouw
● Suad Al Smoqi, Stagiaire

Bestuur
Het bestuur van Quartermasters bestond in 2020 uit:
- Corrianne Smit, voorzitter
- Ingeborg Kooger, secretaris
- Rolf Hoving, penningmeester
- Ineke van Buren, algemeen bestuurslid
- Nolda Tipping, algemeen bestuurslid
- Freerk Jan Bruins, algemeen bestuurslid
Het bestuur is onbezoldigd.
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5 - VOORUITBLIK 2021
In 2021 hebben we drie overkoepelende doelstellingen:
1. Bestendigen van kwartieren
De kwartieren die in 2019 en daarvoor zijn opgezet willen we bestendigen. Dat wil zeggen dat we het
primaire proces van een organisatie zo inrichten dat het kwartier op een planmatige manier zonder
veel creatieve hiccups langdurig kan bestaan en haar doelstellingen kan nastreven. We zullen
hiervoor kijken naar duurzame financiering, binden van medewerkers/vrijwilligers, samenwerkingen
etc..
2. Overdraagbaar maken
De werkzaamheden willen we zo inrichten dat taken overdraagbaar zijn naar projectleiders van de
individuele kwartieren. Ook willen we het werk zo inrichten dat succesvolle kwartieren
overdraagbaar zijn naar andere mensen op andere plaatsen.
3. Opzetten nieuwe kwartieren
We willen een aantal nieuwe kwartieren opzetten, zoals Schuldhulpmaatje Groningen.
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