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2. Inleiding
Thuis in West is een ‘diamantenslijper’ op sociaal gebied en heeft in het welzijnswerk in Rotterdam
West een eigen plek. Ieder individu is een ‘diamant’, een waardevol schepsel dat is gemaakt om te
schitteren. Met een team van vaste werkers en veel vrijwilligers zetten we ons vol passie in om heel
de wijk te laten schitteren door de ruwe kanten van het leven van bewoners in de wijk te helpen
‘slijpen’.
Schitteren van de mensen, zodat de mensen tot hun recht komen, gaan zien wie ze zijn, hun
waarde inzien en zich gaan inzetten om anderen in hun omgeving te laten schitteren
Vanuit onze presentieaanpak zijn we iedere dag bezig om mensen te vinden, die door de
omstandigheden in het leven niet kunnen schitteren. We gaan op zoek naar de ‘diamanten’ in de wijk,
die zich soms angstvallig verstoppen. Daarnaast dragen onze interventies bij aan het slijpen van de
ruwe kanten van het leven in de wijk. Ieder individu willen we meer en meer laten schitteren met als
hoofddoel dat het zichtbaar wordt voor iedereen op wijkniveau, ‘heel de wijk schittert’.
In 2021 zijn er regelmatig restricties vanuit de overheid om de verspreiding van het corona- virus tegen
te gaan. Het legt ons niet stil, maar we zien kansen om ons werk op een creatieve manier vorm te
geven. In dit jaarverslag geven we inzicht hoe we ons nieuwe beleid ‘Heel de wijk schittert’ uitvoeren
in 2021. Eerst geven we een algemene beschrijving van de activiteiten gerelateerd aan de zes punten
uit ons plan van aanpak: Vinden, Vertrouwen, Verbinden, Versterken, Verdiepen en
Vermenigvuldigen. Daarna rapporteren we alle activiteiten in een overzicht, waarbij duidelijk wordt
gemaakt of we onze planning al of niet hebben gerealiseerd. Een uitgebreide beschrijving van alle
activiteiten staat in de bijlage. We laten in een overzicht zien hoe ons werk aansluit bij het
welzijnsbeleid van de gemeente Rotterdam. Via een aantal statistieken geven we cijfermatig inzicht
in ons werk, terwijl enkele casussen de verhalen achter de cijfers vertellen. We sluiten af met een
beschrijving van de netwerken waarin we actief zijn en een korte analyse van sterke punten en
verbeterpunten van Thuis in West.

Creamiddag bij Thuis in West

Tt
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3. Heel de wijk schittert in Middelland
2021 is het eerste jaar waarin we werken met ons beleidskader “Heel de wijk schittert”. Voor dit beleid
is een Theorie van Verandering ontwikkeld, die vanuit een contextanalyse inzichtelijk maakt hoe onze
activiteiten bijdragen aan onze gewenste impact.
De sociale context van Middelland kent veel gebrokenheid. We zien gebroken huwelijken, gebroken
gezinnen, mensen met een gebroken gezondheid. Deze gebrokenheid gaat ons aan het hart. Ook zien
we dat de tegenstellingen in Middelland groot zijn. Rijke en arme bewoners wonen dicht bij elkaar,
maar ontmoeten elkaar nauwelijks. De indicatoren zijn gemiddeld genomen gunstig, maar de
‘onderkant van de wijk’ blijft heel kwetsbaar, met name op het punt van eenzaamheid en armoede.
Meer dan de helft van de wijkbewoners leeft op of onder het sociaal minimum. Eenzaamheid is nog
altijd een groot probleem voor een significant deel van de Middellanders (52%, zie Theory of Change).
We zien dit ook bij ons werk in de wijk. We komen tijdens onze activiteiten bij veel mensen achter de
voordeur, waar we armoede, eenzaamheid en zorgen tegenkomen. Daarom werken we aan de
gebrokenheid die we zien, aan de hand van ons beleidskader “Heel de wijk schittert”. Er zijn zes
aandachtsgebieden:
Vinden
Vertrouwen
Verbinden
Versterken
Verdiepen
Vermenigvuldigen

| Het opsporen van kwetsbare jongeren en ouderen
| Een vertrouwensband opbouwen met de doelgroep
| Werken aan een wijk-community waarin mensen verbonden zijn
| Aandacht geven aan kwetsbare punten van jongeren en ouderen
| Werken aan zingeving en bewustwording
| Mensen stimuleren om zich op hun beurt in te zetten voor de wijk
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4. Terugblik 2021
Aan de hand van bovenstaand diagram zullen de activiteiten die we in 2021 hebben uitgevoerd
uiteen worden gezet per aandachtsgebied.

Vinden
‘Dit doet me zo goed aan het einde van het jaar, wat mooi dat jullie dit doen’, een reactie van een
vrouw die zichtbaar geëmotioneerd een roos ontvangt tijdens de oudejaarsactie van Thuis in West op
straat. Als Thuis in West zijn we niet alleen in ons eigen gebouw te vinden, maar we zijn daar waar
mensen zijn. Zo flyeren we regelmatig op straat voor het inloopspreekuur. Ook gaan we maandelijks
in duo’s op pad met de aanbelactie om mensen te vragen hoe het gaat en of we wat voor elkaar
kunnen betekenen.
De coronamaatregelen maken dat we de eerste maanden met de kinderclubs buitenactiviteiten
organiseren. Het zijn momenten waarop mensen ons zien en geïnteresseerd raken in wat we doen.
Onze jongerenwerker is present in de wijk op de voetbalpleintjes waar de jeugd te vinden is en maakt
onze organisatie zo zichtbaar.
Binnen het ouderenwerk bezoeken we in samenwerking met wmo-radar ook dit jaar een groot aantal
adressen om een enquête af te nemen bij 200 senioren van 75 jaar en ouder. Tal van vragen komen
langs over de financiële en sociale situatie van de senioren. Ook zijn er vragen over hun gezondheid,
huisvesting en dagbesteding. Door het afnemen van de enquête krijgen we meer kennis van de
context. Daarmee kunnen we de activiteiten van Thuis in West beter laten aansluiten op de behoeften.
Op meer dan 30 van de 200 adressen krijgen we, na tweemaal contact te hebben gezocht aan de deur
of per brief, een non-respons. Voor andere instanties is het werk dan gedaan, maar de verbinding is
niet gelegd. Thuis in West laat het hier niet bij zitten. In het najaar organiseren we een herhaalactie.
Daarbij bellen we op meerdere tijdstippen aan, informeren bij de buren en ten slotte doen we een
‘brandbrief’ door de brievenbus waarin we aangeven dat we ons ernstig zorgen maken. Ook in 2021

Paasgeschenk bezorgd door Thuis In West
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lukt het weer om informatie te krijgen van 100% van de adressen. Stadsbreed zijn we de enige
organisatie met deze score.
Tijdens lockdownperiodes merken we dat mensen ons meer gaan vinden. De gemeentelijke loketten
zijn alleen telefonisch te bereiken, wat voor sommige inwoners van de wijk een drempel is geworden.
Vandaar dat deze doelgroep door de gemeente wordt doorverwezen naar ons inloopspreekuur. Ook
via het wijkteam en de buurtcoach komen er aanvragen binnen. Kortom, we zien een mooie
ontwikkeling als het gaat om onze vindbaarheid voor wijkbewoners en instanties.
We zetten dit jaar ook grote stappen om Thuis in West online beter te profileren. Het kernteam volgt
een PR-cursus en we maken intensief gebruik van Instagram en Facebook. De website wordt
vernieuwd en is toegankelijker. Dit alles draagt ertoe bij dat er ook dit jaar, ondanks alle beperkingen,
groei is van het aantal bereikte personen.

Vertrouwen
“Ik was het vertrouwen kwijt. En nu denk ik: er zijn nog heel veel mooie mensen op de wereld,
die jou belangrijk vinden, die je knuffelen, die je aanmoedigen (‘je bent een topmoeder’). Dat
heeft mij heel veel kracht gegeven.”
Een deel van de mensen met wie wij in aanraking komen, is door het leven getekend. Er is geen
vertrouwen meer in de overheid, in mensen om hen heen. Vanwege onze onafhankelijkheid zien wij
dat mensen ons vertrouwen geven om mee te kijken in hun leven. Ook dit jaar zijn we present in de
wijk door laagdrempelig en beschikbaar te zijn. Dit doen we door tijdens de lockdown de mensen
actief op te zoeken. Zo ontvangen alle oudere bezoekers rondom Pasen een bloembol. De jongeren
bezoeken we aan huis met een ‘glimlachsteen’ met daarop de tekst:
“Ik heb er maar één en hij is voor jou … de glimlachsteen. Hij past in je zak, wijkt niet van je
zij. Een verdrietige dag? Kijk even naar mijn glimlach.”
Er zijn veel ontmoetingen tijdens de buurtmaaltijden, vrouwenochtenden en jongerenclubs. Juist op
dit soort momenten ontstaat er een band van vertrouwen. Op een vrouwenochtend gaan de
gesprekken vaak over angst, zorgen, opvoeding. De vrouwen genieten van deze ochtenden en geven
aan dat verschil in geloof, cultuur en plek in de maatschappij tijdens de gesprekken wegvallen. Er
heerst een sfeer van vertrouwen, waardoor dingen open besproken worden en oplossingen geboden
kunnen worden.
We merken dit ook bij de
jeugdclubs en jongereninloop.
Jongeren ontmoeten elkaar en de
jeugdwerkers in een informele
setting. Dan wordt er tijdens het
poolen gesproken over thema’s als
veiligheid of seksuele intimidatie.
De jeugd zoekt veiligheid en
vertrouwen, wat we hen als Thuis
in West willen bieden.
Mensen worden aan elkaar verbonden

Verbinden
Verbinding is een belangrijke factor in een mensenleven. Mensen die elkaar weten te vinden en elkaar
helpen, dat is wat we voor ogen hebben met verbinden. Onze standaard verbindingsactiviteiten, zoals
koffieochtenden, buurtmaaltijden hebben over het algemeen doorgang kunnen vinden. Tijdens deze
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activiteiten ontstaan er mooie verbindingen over culturen heen. Een mooi voorbeeld is de
koffieochtend waar elke woensdag mensen uit diverse culturen aanschuiven en gezellig met elkaar in
gesprek gaan. Verschillen in het geloof, cultuur en hun plek in de maatschappij weg lijken te vallen.
Een deel van onze activiteiten kan geen
doorgang vinden in verband met de
coronamaatregelen, wat ons creatief
vermogen uitdaagt en versterkt. Zo
verzorgen we bezorgmaaltijden voor
ouderen in de wijk op de maandagen. De
buurtmaaltijden veranderen we in een
BuurtMix, waarbij we mensen aan elkaar
verbinden en thuis in kleine groepen bij
elkaar wordt gegeten. Tijdens Pasen
organiseren we voor eenzame ouderen de
PaasMix. Bewoners uit de wijk stellen hun
huis open voor mensen die aan willen
schuiven tijdens de feestmaaltijd. Op deze
manier hoeft niemand deze dagen alleen
te beleven. Op Eerste Kerstdag
organiseren we een Kerstherberg voor
mensen die alleen zijn. Ongeveer 20
ouderen in de wijk krijgen regelmatig
Taartenestafette bij Thuis in West
bezoek van een bezoekmaatje uit de wijk.
Samen bouwen ze een band op. De activiteit kan variëren van koffiedrinken tot een goed gesprek
voeren, samen een kast opruimen of een keer lunchen buiten de stad.
Dit jaar richten we ons ook doelbewuster op verbinding maken met jongeren die vanuit zichzelf niet
bij activiteiten komen. Door middel van een maatjesproject zijn we er voor deze jongeren en kunnen
we hen begeleiden daar waar behoefte is. Zo kunnen we een luisterend oor zijn voor jongeren vanuit
onze veilige en onafhankelijke positie, of door hen concreet te helpen met huiswerkbegeleiding. Een
andere manier waarop we verbinding hebben gemaakt is door het organiseren van een
taartenestafette. Onderling onbekende buurtgenoten worden aan elkaar gekoppeld door voor elkaar
een taart te bakken.

Versterken
”Ik zat in mijn eigen wereld, met ups en downs. Toen kwam Thuis in West naar mij toe. Thuis
in West dacht altijd aan me. Ik dacht altijd dat er niemand voor mij was, dat ik de moeite niet
waard was. Maar toen voelde ik dat er echt naar me werd geluisterd. Zij kwamen de kinderen
ophalen. Maar ook tegen mij zeiden ze dat er straks een activiteit is en dat ik welkom ben!”
In sommige situaties is zelfraadzaamheid niet haalbaar en is het nodig om blijvend steun te ontvangen.
Maar ons verlangen is om mensen te versterken zodat ze wel zelfredzaam worden. Daarvoor wordt
een veelheid van activiteiten ingezet. Op deze manier zorgen we er voor dat het individu en daarmee
de wijk versterkt wordt.
Een aantal reguliere activiteiten hebben als doel om mensen te versterken. Voor het inloopspreekuur
zien we een toename van het aantal en complexiteit van de hulpvragen, bijvoorbeeld over
gemeentelijke processen, wat een groter beroep doet op de inzetbare uren. Voor korte vragen is er
de mogelijkheid om binnen te lopen, en indien deze groter is maken we een afspraak. Het
inloopspreekuurteam is behoorlijk uitgebreid dit jaar. We doen dit met vijf vrijwilligers. Binnen dit
team zijn er twee vrijwilligers die veel externe expertise en ervaring beschikbaar hebben.
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Op de vrouwenochtenden komen iedere vrijdagochtend vrouwen van verschillende culturen en
leeftijden bij elkaar. De jonge moeders leren van de oudere moeders over opvoeding, er zijn
gesprekken over de invloed van religie op het leven, er wordt met elkaar gesport onder leiding van
een jonge moeder. Hier versterken verschillende generaties elkaar. Ook de taallessen voorzien in de
behoefte die we terugzien in de wijk. Dit jaar hebben we ruim 40 cursisten per week die de
Nederlandse taalles volgen. Dit vindt een deel van het jaar online plaats voor de groep die dit aankan.
Voor de meest kwetsbaren blijft fysieke taalles beschikbaar. Van deze optie wordt dankbaar gebruik
gemaakt, tot iedereen begin juni weer aan mag sluiten. Na de zomervakantie draaien de groepen weer
volop en de beginnersgroep raakt overvol. Dit jaar start er ook een avondgroep voor mensen die
overdag werken of andere bezigheden hebben.
Ook de ouderen in de wijk versterken we met behulp van het maatjesproject en door creamiddagen
te organiseren. Onder leiding van een enthousiaste en creatieve dame worden er 10 creatieve
middagen voor (eenzame) ouderen georganiseerd. De ouderen zijn erg enthousiast en krijgen er
nieuwe ideeën van. De laatste middag is er een tentoonstelling waar ze vol trots hun zelfgemaakte
kunstwerken laten zien.
In samenwerking met de Maria-basisschool uit de wijk hebben we onze huiswerkklassen uitgebreid.
We bieden dit jaar aan ruim 50 kinderen huiswerkbegeleiding, afkomstig van zowel basisschool als
voortgezet onderwijs. Op deze manier ondersteunen we de jeugd met achterstand op gebied van taal,
rekenen of lezen.

Huiswerkklas bij Thuis in West

Begin november is er sprake van een energiecrisis vanwege de hoge gasprijs. Voor veel gezinnen die
financieel kwetsbaar zijn geeft dit grote zorgen. Samen met WijkEnergieWerkt en Energiebank
Rotterdam zetten we voor deze groep mensen een actie op om het gasverbruik te verlagen. Er wordt
voorlichting verzorgd bij de ouderengroepen en taalles over energiebesparing.
Regelmatig krijgen we overtollig brood, eieren, groente van winkeliers. Ook krijgen we regelmatig
meubels, kleding en speelgoed van mensen, die we weer door kunnen geven aan mensen in de wijk
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die het financieel zwaar hebben. Op deze manier zijn we constant bezig om mensen in een kwetsbare
positie te versterken, zodat ze niet verder achteropraken.
In 2021 worden 19 gezinnen in armoede ondersteund binnen ons project Krachtgezin, waar meer over
te vinden is in het projectspecifieke jaarverslag.
Binnen het jeugdwerk worden veel activiteiten georganiseerd om de jeugd te versterken.
De jeugd kan mee doen met de sportkalender, waarbij we in samenwerking met Sportbureau TINO
zes weken lang verschillende sporten aanbieden om te ontdekken wat bij de jongeren past. Binnen
de kinder-, meiden- en jongensclubs zijn verschillende activiteiten met houtbewerking, koken en
bakken. Ook worden er spellen gedaan om kinderen te leren hun talent te ontdekken en om te gaan
met elkaars verschillende achtergronden.

Verdiepen
Als Thuis in West zetten we dit jaar ook in op verdieping en bewustwording bij mensen. Zo wordt er
bijvoorbeeld ruimte gegeven aan gevoelens van eenzaamheid en onveiligheid. Doordat er warme
contacten ontstaan bij de verschillende activiteiten merken we dat mensen zich thuis voelen. Dit
gevoel zorgt ervoor dat mensen meer van zichzelf geven, waardoor we er echt voor elkaar kunnen
zijn. Wederzijds levert dit vaak mooie gesprekken op, die gaan over de zin van het leven. Omdat hier
behoefte aan is, zijn we het Zin Café gestart op woensdagavond. Onder het genot van een kop koffie
spreken we met elkaar over actuele thema’s en de zin van het leven.
Door ‘er te zijn’ voor de wijkbewoners vinden er regelmatig gesprekken plaats die verdieping geven
aan het leven. Een mooi voorbeeld is een avond met jongeren waar tijdens een jongereninloop met
elkaar een spelletje ‘openhartig’ wordt gespeeld, waarbij vragen aan elkaar gesteld worden over het
leven. Regelmatig spreken we met jongeren informeel over veiligheid, intimidatie etc.
Sinds oktober is Thuis in West een
officieel erkend leerbedrijf geworden. Zo
kunnen we jongeren in de bloei van hun
leven vormen, coachen en laten zien hoe
belangrijk hun bijdrage aan de
maatschappij is. We begeleiden dit jaar
een MBO 4 Social Work student tijdens
een stage bij Thuis in West. Daarnaast
begeleiden we in samenwerking met het
Netwerk
Nieuw
Rotterdam
vier
stagiaires. Het zijn vaak jongeren die in
hun leven op een bepaald gebied
vastgelopen zijn en die we met onze
ondersteuning en het bieden van een
plek verder mogen helpen. Zo hebben
Workshop Duurzaamheid bij Thuis in West
we in het leven van jongeren verdieping
aan kunnen brengen in de coachings gesprekken. Souad omschrijft wat ze heeft geleerd tijdens haar
stage bij Thuis in West in de nieuwsbrief:
“Ik heb geleerd om een uitdaging te zoeken, ook al zie ik die eerst niet. Dat maakt je stage
leerzamer. Ik kom in aanraking met veel doelgroepen en daardoor kom je erachter wat het
beste bij je past. Ik heb voorkeur voor kinderen en jongeren. Maar ik merk dat ik met alle
doelgroepen wel prima om kan gaan.”
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In ons maatjesproject onder ouderen en buddyproject onder jongeren merken we dat waar anderen
geen contacten meer hebben, wij als buurtorganisatie nog een laatste lijntje hebben. Onze
jongerenwerker houdt regelmatig contact via telefoon en persoonlijke gesprekken. Door er te zijn en
het geven van tips leert de jongere weer grip te krijgen op de situatie. Daardoor wordt hij/zij socialer
en de relatie met thuis verbetert.
In 2021 verdiept Thuis in West haar activiteiten door meer aan duurzaamheid te doen. We willen de
mensen in de wijk daarin meenemen en bezinning bieden over het omgaan met de schepping. Daarom
zijn we een Repair Café en een Tweedehands Kledingmarkt gestart. Bij het Repair Café komen de
mensen met defecte spullen. Onze technici proberen deze spullen weer een tweede leven te geven,
terwijl de eigenaar onder het genot van een kop koffie wacht. Zo kan het gebeuren dat iemand komt
met zijn defecte apparaat en een andere buurgenoot ontmoet en met een bemoedigend gesprek én
een gerepareerd apparaat terug gaat naar huis.

Een groepje ouderen van Samen Ouder

Vermenigvuldigen
In 2021 is het een van onze speerpunten om bezoekers en mensen uit de wijk meer in te zetten, zodat
we samen de wijk laten schitteren. We willen onze wijkgemeenschap meer en meer laten groeien,
zodat we er voor elkaar kunnen zijn. We zien hierin mooie ontwikkelingen. Enkele voorbeelden willen
we noemen:
✓ Enkele gezinsleden die meedoen in het project Krachtgezin worden vrijwilliger bij Thuis in West
als gastvrouw bij de koffieochtend of als schoonmaakkracht.
✓ Verschillende personen die financieel kwetsbaar waren, helpen we aan werk in een restaurant of
als schoonmaakkracht.
✓ Bij de buurtmaaltijden wordt er iedere keer gekookt door een bezoeker van Thuis in West. Op
deze manier zetten mensen hun talenten in en krijgen de bezoekers van de buurtmaaltijd iedere
keer een gerecht uit een andere cultuur voorgeschoteld.
✓ Buurtbewoners maken regelmatig iets lekkers en nemen het mee naar de koffieochtend.
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✓ De Tweedehands Kledingmarkt bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers uit de wijk, die
aangestuurd worden door twee teamleden.
✓ Het Klussenteam bestaat uit allemaal wijkbewoners die samen klussen doen bij mensen die
daartoe niet in staat zijn en geen contacten hebben. Zo zijn er tuinen onder handen genomen, zijn
er spullen bij iemand weggehaald en weer gebracht bij gezinnen in armoede. Ook wordt er
bijvoorbeeld een kast gemonteerd.
✓ De kinderen van de kinderclub hebben hun vrije zaterdag opgeofferd om huis aan huis lege flessen
op te halen, waarbij de opbrengst voor Diergaarde Blijdorp is.

Cheque voor Blijdorp n.a.v. actie georganiseerd door Thuis in West
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Krachtgezin
Dit jaar mogen we met steun van het Sint Laurens Fonds gezinnen begeleiden binnen ons project
Krachtgezin, waarbij we gezinnen in armoede ondersteunen. De problematiek kan veroorzaakt
worden door 5 kapitalen (n.a.v. onderzoek Juriaan Omloo):







Economisch kapitaal: Wat is het besteedbaar inkomen? Hoe is de balans tussen inkomsten
en uitgaven?
Sociaal kapitaal: Hoe veilig is het kind in het gezin en in de wijdere omgeving? Kent het kind
zijn talenten, heeft het eigenwaarde?
Psychologisch kapitaal: Is het kind mogelijk getraumatiseerd door een verleden als
vluchteling, door een echtscheiding of andere ervaringen?
Fysiek kapitaal: Eet het kind regelmatig en gezond? Is er sprake van goede hygiëne? Beweegt
het kind voldoende?
Cognitief kapitaal: Heeft het kind mogelijkheden om op school goed mee te komen?

In 2021 mogen we 19 gezinnen begeleiden. Van deze gezinnen zijn er 10 gezinnen in hun kracht gezet,
waardoor ze verder kunnen op bovengenoemde kapitalen. Sommige gezinnen blijven wel gebruik
maken van ons vangnet bij inloopspreekuren en Nederlandse taalles. Er zijn veel dingen veranderd
binnen de gezinnen. Denk aan:








Verzorgen van een zinvolle dagbesteding voor ouders in de vorm van vrijwilligerswerk, maar
ook het helpen van drie ouders aan een betaalde baan.
Helpen van gezinnen om hun huishoudboekje weer op orde te krijgen.
Bijstaan van gezinnen die van € 40,- per week rond moeten komen met boodschappen en
eerste levensbehoeften.
Helpen van gezinnen bij andere huisvesting en een goede inrichting van het huis. Veelal met
hulp van andere wijkbewoners of onze brede achterban, die hun ‘oude’ inboedel ter
beschikking stellen van gezinnen in armoede.
Ondersteunen van gezinnen in hun strijd tegen instanties. We hebben als organisatie echt een
rol, omdat we buiten het ‘systeem’ fungeren, maar wel met het ‘systeem’ samenwerken.
Helpen van gezinnen gedurende de energiecrisis. Met WijkEnergieWerkt en Energiebank
Rotterdam kunnen we gratis energieboxen implementeren in de huizen en de meeste
gezinnen krijgen een energiecoach.

Wat maakt onze aanpak binnen Krachtgezin nu zo succesvol? Dat is de centrale vraag achter het
onderzoek van de Hogeschool Rotterdam wat geïnitieerd is door het Sint Laurens Fonds. Twee jaar
lang hebben twee lectoren van de Hogeschool meegelopen met gezinnen en onze aanpak en die van
andere organisaties onder de loep genomen. De rapportage is eind 2021 afgerond en gepubliceerd
onder de naam ‘Rapportage integrale aanpak armoede in gezinnen’.1
We zijn dankbaar dat Thuis in West met het project Krachtgezin heel positief beoordeeld wordt. Hier
enkele succesfactoren:

1

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/nieuws/kc-talentontwikkeling/rapportage-integraleaanpak-armoede-in-gezinnen/
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De aanpak is toegankelijk voor alle gezinnen. De belangrijkste succesfactoren van onze integrale
gezinsaanpak zijn:
1. Laagdrempeligheid
Een outreachende benadering en informele toegang. Geen formele
voorwaarden of wachtlijst.
2. Continuïteit
Vaste contactpersoon, ook buiten kantoortijden beschikbaar en als
vangnet.
De aanpak sluit aan bij alle gezinnen, want is gebaseerd op:
3. Vertrouwen
4. Presentie
5. Maatwerk

Positieve bejegening van geloof en regie bij het gezin.
Niet oordelend, luisteren naar gezinnen. Vanuit relatie
onvoorwaardelijk naast gezinnen staan.
Stress-sensitief, pragmatisch en flexibel aansluiten op behoeften en
tempo van het gezin.

De aanpak is duurzaam voor alle gezinnen, want is gebaseerd op:
6. Integraliteit

Gerichtheid op alle leefgebieden en gezinsleden/generaties met
aandacht voor inbedding in het lokale netwerk.
7. Empowerment
Aandacht voor en versterken van wat goed gaat, gericht op het op
doen van succeservaringen.
8. Gemeenschapsvorming Het versterken van het netwerk van gezinnen, de sociale
gemeenschap en samenredzaamheid.

Verschilmakers in West
Met subsidie van het Oranje Fonds starten we in september 2021 met een nieuw project:
Verschilmakers. In dit project willen we jonge vrijwilligers stimuleren om vrijwilliger te worden in de
wijk of bij onze organisatie. We richten ons ook op jongeren uit ons jongerenwerk, zodat zij zelf gaan
helpen om hun wijk te laten schitteren. Veel van deze jongeren groeien op in een kwetsbare situatie.
Door juist deze jongeren in te zetten als vrijwilliger groeit hun potentieel en leren we hen hun kracht
te zien en te ontwikkelen.
In de eerste maanden van dit project zetten we enkele stappen:






In samenwerking met Netwerk Nieuw Rotterdam begeleiden we 6 jongeren in hun vrijwillige
stage.
In oktober worden we een ‘erkend leerbedrijf’. Twee MBO 4 studenten beginnen aan hun
eindstage bij Thuis in West.
We organiseren een ontbijt voor vrijwilligers die met jeugd werken. Deze ochtend staat in het
teken van ontmoeting, evaluatie van de clubs en opleiding van vrijwilligers. Tijdens deze
ochtend staat het thema ‘Het kind zien’ op het programma.
In de herfstvakantie organiseren we met ruim 15 jonge vrijwilligers uit de omgeving
Rotterdam een kidsevent.
Twee jongeren die als bezoeker bij Thuis in West komen, worden vrijwilliger bij Thuis in West.
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5. Rapportage activiteiten
In onderstaande tabel worden de activiteiten gerapporteerd. Bij elke activiteit staat een korte
toelichting. In bijlage 1 worden de activiteiten uitgebreid beschreven.

Icoon
✓
✓
✓
X

Icoon

LEGENDA ‘Realisatie’
Betekenis
Gerealiseerd volgens plan
Deels gerealiseerd
Op andere wijze gerealiseerd i.v.m. corona
Niet gerealiseerd

Betekenis
Vinden

LEGENDA ‘Aandachtsgebied’
Icoon
Betekenis
Versterken

Vertrouwen

Verdiepen

Verbinden

Vermenigvuldigen

Activiteiten voor jongeren en kinderen
2021
# Activiteit

1

Speelcafé

2

Meidenclubs 10+/13+/15+

3

Jongensclubs 10+/13+

4

Kinderknutselclub <12

Gebied

Realisatie Toelichting
Elke zaterdag komen zo’n 20-30
kinderen bij Thuis in West
spelen. Het totale aantal
bereikte kinderen is ca. 60.
Tijdens de lockdown wordt er
veel buiten gespeeld en zijn er
✓
veel activiteiten als een
speurtocht, lege flessen
ophalen, tekeningen maken
voor eenzame ouderen en
gewoon spelen.
Gemiddeld zijn er zo’n 40
meiden die langskomen voor
bakken, koken, creatief bezig
zijn, toneel etc. Bij de oudere
✓
meiden worden vraagstukken
als vaccinatie en culturele
verschillen besproken.
Eens in de twee weken komen
er rond de 20 jongens bij Thuis
in West. We maken wat van
✓
hout, doen spelen, doen
zaalvoetbal.
Eens in de twee weken zijn we
er voor de kinderen op
✓
woensdagmiddag. Gemiddeld
komen er 25 kinderen.
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5

Straatactiviteit

✓

6

Jongereninloop

✓

7

Sportactiviteit

✓

8

Zomerfeest

✓

9

Sinterklaasfeest

✓

10 Kerstactiviteit

✓

11 Huiswerkbegeleiding BO

✓

12 Huiswerkbegeleiding VO

✓

13 Jongereninloopspreekuur

✓

14 Project Krachtgezin

✓

Regelmatig zijn we op plaatsen
waar de jeugd is op
voetbalpleinen en parken. Op
deze manier leren we steeds
meer jongeren kennen.
Wekelijks is er een avond dat
jongeren binnen kunnen komen
lopen voor een praatje, een
vraag of om te chillen.
Gemiddeld komen er 20
jongeren. We hebben een
bereik van 40 jongeren.
In samenwerking met een
sportschool hebben we 6
bijeenkomsten met
verschillende sporten
georganiseerd. Gemiddeld
komen hier 7 personen op af.
In de laatste week van de
zomervakantie hebben we 3
dagen zomerfeest, waarbij zo’n
70 kinderen bereikt worden.
Bij Speelcafé wordt hier
aandacht aan besteed. De
kinderen uit armoedegezinnen
ontvangen cadeaubonnen.
Op de kinderclub wordt hier
aandacht aan besteed.
In samenwerking met de
Mariaschool worden twee
huiswerkklassen samengesteld.
Ook kinderen van andere
scholen zijn welkom. Gemiddeld
35 kinderen helpen we eenmaal
per week met schoolwerk.
Iedere donderdagavond is er
huiswerkbegeleiding voor
jongeren. Een aantal jongeren
krijgt thuis individuele
begeleiding van vrijwilligers van
Thuis in West.
Het jongereninloopspreekuur
op donderdag van 19.00 – 20.00
uur wordt slecht bezocht. We
stimuleren jongeren nu om bij
activiteiten of via Whatsapp
contact te zoeken.
We helpen 19 gezinnen met
begeleiding in het kader van dit
project.

15

15 Buddyproject

✓

16 Jeugd/Volwassenactiviteit

X

Een aantal jongeren uit de wijk
ontvangt begeleiding van een
buddy. Deze kwetsbare
jongeren krijgen individuele
aandacht van onze
jongerencoaches. We
ondernemen dingen en voeren
gesprekken.
In verband met corona heeft dit
niet plaats kunnen vinden.

Voorlichting hulpdiensten op zomerfeest
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Activiteiten voor volwassenen en ouderen
2021
#
Activiteit

1

Aanbelacties

2

Maatjesproject

3

Buurtmaaltijden

4

Buurtlunch

5

Heppie Koffie

6

Vrouwenmorgen (praatgroep)

7

Samen Ouder

Gebied

Realisatie Toelichting
Elke maand gaan we in
één straat langs bij alle
deuren met een klein
cadeautje van Thuis in
West. Hieruit ontstaan
✓
nieuwe contacten en
hulpvragen. Er zijn
ongeveer 600 mensen
bereikt.
Zo’n 20 ouderen in de wijk
krijgen regelmatig bezoek
✓
van een bezoekmaatje.
Vanwege de lockdown
verzorgen we tijdelijk
bezorgmaaltijden en 1x
per 2 weken een BuurtMix
bij de mensen thuis.
✓
Buiten de lockdown
worden de
buurtmaaltijden bezocht
door zo’n 40 bezoekers.
Tijdens de lockdown gaat
✓
deze activiteit niet door.
Heppie Koffie is er iedere
woensdagochtend. Sinds
november zijn we
✓
dagelijks van 9.00 – 17.00
uur geopend voor koffie
en een luisterend oor.
Rond de 20 vrouwen
komen wekelijks bij elkaar
voor bewegen,
gesprekken over
✓
opvoeding, maatschappij,
cultuur en daarnaast
creatief bezig zijn.
De eerste maanden gaan
de bijeenkomsten niet
door vanwege lockdown
en kwetsbaarheid van de
doelgroep. Van juni tot en
✓
met december komen er
gemiddeld 20 ouderen
samen rondom
ontmoeting, maaltijd en
themabesprekingen.
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8

Naailes

✓

9

Mannen activiteiten

✓

10

Kerstherberg, paasviering

✓

11

Bezoekwerk

✓

12

Wandelen/Bewegen

✓

13

Juridisch spreekuur

✓

14

Inloopspreekuur

✓

Na de lockdown start deze
groep met 5 personen
weer op.
Deze activiteit vindt
vanwege lockdown twee
keer plaats rondom sport.
Zes mannen nemen
hieraan deel. Er is ook een
BBQ voor mannen.
Met Pasen organiseren we
een PaasMix, waarbij we
buurtbewoners aan elkaar
koppelen om samen
Pasen te vieren. Met Kerst
houden we Kerstherberg
gehouden in combinatie
met de KerstMix (mensen
gaan bij elkaar thuis Kerst
vieren).
In samenwerking met
wmo-radar worden er 200
adressen bezocht van
ouderen uit de wijk
In het voorjaar wordt er
wekelijks een uurtje
gewandeld door de wijk.
Deze activiteit is gestopt,
omdat mensen liever
samen wandelen op hun
eigen tijd.
De advocaat is op
afroep/afspraak via de
mail of telefonisch
beschikbaar voor
juridische vragen.
Ongeveer 5 mensen
maken hier gebruik van.
Elke werkdag is er een
inloopspreekuur, waar
mensen terecht kunnen
voor een praatje, een kop
koffie, informatie over
onze activiteiten of om
zich in te schrijven en hulp
te krijgen bij het invullen
van formulieren of
aanvragen van
uitkeringen, urgentie etc.
We werken met 5
vrijwilligers, die
gemiddeld 2 afspraken
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15

Schuldhulpverlening

✓

16

Klussendienst

✓

17

Taalcursus beginners

✓

18

Taalcursus gevorderden

✓

19

Computercursus

X

20

Computerlab

✓

21

Creatieve cursus

✓

per week hebben. Twee
vrijwilligers hebben veel
externe expertise en
ervaring.
We ondersteunen mensen
die in de schuldsanering
zitten.
Er is een vast
klussenteam. Regelmatig
worden klussen gedaan
voor mensen. Klussen in
en om het huis, maar ook
het ophalen van
aangeboden spullen die
weg worden gebracht bij
krachtgezinnen. Dit jaar
worden er rond de 20
klussen verricht.
De taalcursus wordt
tijdens het schoolseizoen
gegeven. Tijdens de
lockdown ontvangen
diverse cursisten
Nederlandse taal op
afstand via videobellen. Er
zijn dit jaar 25 deelnemers
aan deze alfa groep
De taalcursus wordt
tijdens het schoolseizoen
gegeven. Tijdens de
lockdown ontvangen
diverse cursisten
Nederlandse taal op
afstand via videobellen. In
totaal zijn er 15
deelnemers aan deze
groep
Dit jaar vindt vanwege de
lockdown geen cursus
plaats. In januari 2022 is
de cursus gestart.
Mensen die problemen
hebben met hun
computer kunnen een
afspraak maken. Er komt
dan iemand thuis langs
om te kijken of hij het op
kan lossen.
Er worden 10 creatieve
middagen verzorgd. Rond
de 15 personen doen aan

19

22

Thema-avond

✓

23

Turkse vrouwengroep

X

deze middagen mee. Er
komt een vervolg.
De thema-avond over
‘Energiebesparing’ gaat
vanwege lockdown niet
door. In kleine groepen
behandelen we deze
themathiek.
De Turkse vrouwengroep
komt i.v.m. corona niet
meer samen.
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Nieuwe activiteiten
Dit jaar starten we een aantal nieuwe activiteiten op. Een deel van de nieuwe activiteiten ontstaan in
een combinatie van armoedebestrijding en duurzaamheid. In 2021 is dat ons speerpunt en daaruit
ontstaan de volgende nieuwe activiteiten:









In maart wordt ons Voedselruilkastje in gebruik genomen. Buurtbewoners kunnen hun
overtollig voedsel wat ze niet zelf gebruiken in het voedselkastje zetten en er zelf weer een
product uithalen. Op deze manier gaan we voedselverspilling tegen en kunnen mensen in
armoede een product wat anders weggegooid zou worden uit het kastje halen en gebruiken.
In mei starten we met onze Tweedehands Kledingmarkt. Mensen kunnen hun kleding bij
Thuis in West brengen, waarna wij de kleding een tweede kans geven door het te verkopen
op onze kledingmarkt. De opbrengst van de kledingmarkt gaat naar onze buurtactiviteiten.
Deze activiteit brengt arm en rijk bij elkaar.
Onder het motto ‘geef je spullen een tweede kans’ starten we Repair Café. De mensen
brengen hun kapotte apparaten, die door onze vrijwilligers worden gerepareerd. Zo krijgen
de spullen een tweede kans. De mensen kunnen meekijken bij de reparatie of even wachten
onder het genot van koffie, waar weer mooie verbindingen tussen wijkbewoners ontstaan.
Omdat de vraag naar Avondtaalles er is, starten we in september (naast de taalcursus
overdag) met taalles in de avond.
In vakanties organiseren we iedere laatste vrijdag van de vakantie Kidsevents. We doen dit
met zoveel mogelijk jongeren uit de wijk en uit de omgeving van Rotterdam. Op deze manier
leren jongeren wat is het om vrijwilliger te zijn en dienen ze de wijk door actief met kinderen
aan de slag te gaan. De kidsevents slaan aan met een bezoek van zo’n 70 kinderen. Daarom
moeten we uitwijken naar andere wijkgebouwen. Door deze evenementen vinden steeds
meer kinderen ons en kunnen we kinderen spelenderwijs dingen leren. Dit jaar staat het
thema ‘I see you’ centraal. Kinderen leren om anderen te helpen en anderen te zien en ook
goed met je omgeving om te gaan.

Repair Café bij Thuis in West
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6. Aansluiting Rotterdams Welzijnsbeleid
In 2021 heeft de gemeente Rotterdam een nieuw beleidsplan ontwikkeld rond Maatschappelijke
ondersteuning en Jeugdhulp onder de naam ‘Heel de stad’. Dit beleidsplan geldt voor de periode 2021
– 2026. In onderstaande tabel staat een aantal belangrijke strategische keuzes uit dit plan, met
daarnaast de manier waarop Thuis in West hier op inspeelt.
Strategische keuze ‘Heel de stad’
Groepen die de komende jaren prioriteit
krijgen:
o Jongeren op achterstand
o Rotterdammers die langer thuis blijven
wonen;
o Rotterdammers in kwetsbare positie
o Jonge Rotterdammers en hun ouders.
(p7)
Jonge Rotterdammers (H4)
o Focus op kinderen in gezinnen waar
psychische problematiek is.
o Alleenstaande ouders aan werk helpen.
o Kinderwerk dat impact heeft in de wijk .
o Meer preventie en lichte hulp in de
wijken (p26).

Rotterdammers in kwetsbare posities
o Er komen tussen-voorzieningen voor
kwetsbare doelgroep
o Persoonsgerichte aanpak bij nazorg na
detentie en bij complexe doelgroep op
snijvlak van zorg en veiligheid
o Meer mensen aan het werk helpen, of
op zijn minst aan vrijwillige inzet (P33)

Oudere Rotterdammers die langer thuis blijven
wonen.
o Stimuleren activiteiten rondom
zingeving en rouwverwerking
o Stimuleren ouderen om een gezonde
leefstijl te omarmen
o Werken aan sociale benadering van
dementie
o Niet-geïndiceerde vormen van
dagbesteding ontwikkelen
o Laagdrempelige
vormen
van
dagbesteding aanbieden
o Ontwikkelen tussenvoorzieningen

Aanpak Thuis in West
o Proactief eenzaamheid aanpakken d.m.v.
aanbelacties en focus op eenzame burgers
(Samen Ouder project)
o Focus leggen op bezoekwerk en activatie
van burgers
o Mensen met een wwb-uitkering de
mogelijkheid geven om vrijwilligerswerk te
doen
o Jongeren stimuleren en steunen bij hun
ontwikkeling d.m.v. aanbieden
vrijwilligerswerk, stage.
o Nadruk op talentontwikkeling bij het
jongerenwerk d.m.v. creatieve cursussen
en workshops
o Armoedeproject ‘Krachtgezin’
o Jongeren empoweren door talent
ontdekken, schoolbegeleiding,
buddyproject
o Kinderclubs en jeugdclubs organiseren
o Mensen verbinden door activiteiten in ons
buurthuis en buurtcommunity
o Inzet van vrijwilligers stimuleren en werken
aan capaciteitsopbouw van vrijwilligers
o Laagdrempelige buurtactiviteiten in ons
buurthuis
o Maatjesproject
o Een open huis zijn voor álle inwoners van de
wijk; niet alleen de kwetsbare doelgroepen.
Op deze manier alle lagen van de bevolking
verbinden.
o Samen Ouder: ouderen ontmoeten elkaar
rondom activiteiten en thema’s
o Organiseren koffieochtenden,
buurtmaaltijden.
o Maatjesproject waarbij wijkbewoners
worden gekoppeld aan ouderen
o Proactief eenzaamheid aanpakken d.m.v.
aanbelacties en focus op eenzame burgers
o Bezoekwerk en activatie van burgers
o Samenwerking met professionals
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7. Bereik en effect van onze projecten
Door onze aanwezigheid in de wijk, de maandelijkse aanbelacties, mond-tot-mondreclame en diverse
netwerken breidt het bereik van Thuis in West zich elk jaar uit. Een aantal tabellen geeft meer inzicht
in de getallen.

Bereik van de doelgroep
In onderstaande grafiek is te zien hoe het bereik van de doelgroep zich over de afgelopen jaren heeft
ontwikkeld. Als we alle activiteiten optellen, bereiken we ca. 850 personen die min of meer regelmatig
betrokken zijn bij Thuis in West activiteiten. Het aantal unieke personen dat we bereiken, ligt een stuk
hoger zo rond de 1.650 bezoekers. Dit heeft vooral te maken met de aanbelacties waar we per keer
zo’n 60 unieke personen bereiken. Ook de bezoekers van onze nieuwe activiteiten als de kledingmarkt
en het Repair Café verhogen dit aantal.

Bereik van doelgroep
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Vorming van een vaste kern
Sommige bezoekers komen bijna wekelijks in ons pand; dit noemen we de vaste kern. Dit zijn in 2021
ongeveer 385 personen. Bij een tweewekelijkse activiteit zoals de jongensclub is de helft van het
aantal trouwe bezoekers meegenomen in deze telling. De grafiek laat zien dat het aantal personen
ook dit jaar weer toegenomen is. Dit heeft te maken met uitbreiding van de taalles in de avond,
krachtgezinnen en de uitbreiding en opkomst bij de huiswerkklassen.
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Aantal personen in de vaste kern
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Inzet van vrijwilligers
Zonder onze vrijwilligers zou Thuis in West al snel de deuren moeten sluiten. In 2021 zijn gemiddeld
85 vrijwilligers actief. Er zijn vier soorten vrijwilligers: (1) studenten, (2) personen uit kerken uit
Rotterdam en omgeving, (3) buurtbewoners die betrokken raken en (4) mensen die voor hun uitkering
vrijwilligerswerk moeten doen. Naast deze vrijwilligers zijn er in 5 scholieren/studenten actief als
stagiair. De meeste van deze stagiaires komen uit de wijk of Rotterdam. In 2021 neemt het totaal
aantal vrijwilligers weer wat toe. Mooi om te zien dat het aantal vrijwilligers uit de wijk toeneemt. Elk
jaar is er een verloop van enkele tientallen vrijwilligers. Dit is redelijk gemakkelijk weer op te vullen
met spontane aanmeldingen en enkele wervingsactiviteiten. Het kernteam geeft leiding aan de
vrijwilligers en heeft regelmatig gesprekken om de kwaliteit van de activiteiten te waarborgen.
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Vrijwilligersuren
Het aantal uren dat door vrijwilligers gemaakt wordt, neemt elk jaar toe. In 2020 neemt dit wat af in
verband met corona. Ondanks dat een aantal activiteiten echt een halfjaar niet kunnen doorgaan,
maken we toch nog 4500 vrijwilligersuren. Dit komt door de vele extra acties die georganiseerd
worden. In 2021 zien we een enorme stijging naar ruim 6800 uren. Deze stijging is te verklaren uit het
feit dat er dit jaar een forse uitbreiding is geweest van activiteiten.
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We ervaren dat een mix van vaste betrokken medewerkers en een grote groep vrijwilligers erg gezond
is. De vrijwilligers kunnen hun energie helemaal richten op hun taak, omdat de vaste medewerkers
zorgen dat de randvoorwaarden worden ingevuld. Met alle vrijwilligers wordt een contract
ondertekend. Voor alle werkers die met kinderen, jongeren en kwetsbare ouderen werken, wordt een
Verklaring omtrent Gedrag aangevraagd. Iedere vrijwilliger krijgt ook de Gedragsregels Thuis in West
toegestuurd. Er zijn vertrouwenspersonen beschikbaar waar mensen terecht kunnen bij ongewenste
situaties.
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8. Verhalen
Een persoonlijk verhaal doet meer dan een aantal tabellen. Daarom laten we u graag meekijken in de
levens van enkele wijkbewoners. Namen en gegevens zijn gefingeerd, de verhalen zijn
waarheidsgetrouw.
Mevrouw van Stralen en Jennifer
In het kader van ons maatjesproject wordt mevrouw van Stralen regelmatig bezocht door haar maatje.
Mevrouw van Stralen heeft een klein netwerk en kan vanwege revalidatie na een operatie tijdelijk
haar huis niet schoonmaken. Haar maatje van Thuis in West oppert dat Thuis in West op zoek kan
gaan voor een schoonmaakhulp, waarop mevrouw van Stralen antwoordt: ‘Als jullie iemand sturen,
kan ik het wel vertrouwen..’. Zo wordt Jennifer, die nog wat werk zocht, aan mevrouw van Stralen
gekoppeld. Een mooi voorbeeld van vertrouwen, verbinden en vermenigvuldigen.
Hopeloos
We ontmoeten een gezin met een zoon van 8 jaar dat helemaal aan de grond zit. Door een fout bij de
instanties is er tijdelijk geen inkomen voor het gezin. De energierekening en de huur kunnen niet meer
worden betaald. Het gezin klopt hopeloos bij Thuis in West aan. We staan rondom het gezin, we zetten
een eerste stap door financieel te helpen. Er wordt een advocaat ingeschakeld. Het gezin krijgt weer
weer hoop en perspectief.
Meedoen
Vanuit de wijk komt het idee om de kinderen van Speelcafé geld te laten inzamelen voor Diergaarde
Blijdorp dat in zwaar weer verkeert door de coronacrisis. Zo leren de kinderen om iets voor een ander
te doen. De kinderen gaan eerst flyeren in de straten rond het Brancopark, waar we vaak
spelactiviteiten hebben. Twee weken later is het zover. De kinderen gaan in kleine groepjes aanbellen
bij alle deuren. Ze komen met volle zakken terug! Bij elkaar verzamelen ze zo’n 600 flessen en flesjes.
Het enthousiasme bij de kinderen is heel groot. Twee meiden van de meidenclub bakken tijdens een
Tweedehands Kledingmarkt wafels, ook voor Blijdorp.

Fatima
Fatima komt uit Marokko. Ze is door een organisatie naar ons gestuurd voor Nederlandse taalles. Al
snel horen we van haar dat ze in Marokko dertien jaar in het onderwijs heeft gewerkt. Dat onthouden
we en enkele maanden later wordt Fatima vrijwilliger bij Speelcafé en huiswerkbegeleider. Fatima
vertelt blij hoe ze Thuis in West ervaart: “Jullie zijn er voor iedereen, jong en oud, Nederlanders en
buitenlanders, kinderen en ouderen. En jullie helpen niet alleen in het gebouw, maar ook daarbuiten.
Ik wandel met de huisarts om 11.30 uur, ik doe mee met de taartenestafette, allemaal mogelijkheden
om mensen uit de wijk te ontmoeten. Door de KerstMix voelde ik me dit jaar niet alleen. Ik was bij
mensen met een ander geloof, maar ze gaven mij aandacht, het waren heel lieve mensen. Als je uit je
isolement wilt komen, hoef je alleen maar betrokken te raken bij Thuis in West.”

Familie Uzkan
De vader van familie Uzkan komt op inloopspreekuur. Hij is ten einde raad. Het gezin bestaat uit vader,
moeder en drie puberzoons en leeft in een veel te kleine bovenwoning met slechte
woonomstandigheden. We helpen met een urgentieaanvraag. Na enkele maanden kan het gezin
verhuizen naar Maassluis. Een dag voor de verhuizing belt vader onze medewerker van het
inloopspreekuur op met een dringende vraag: “Kunnen jullie voor mij uitzoeken of er ook een ‘Thuis
in West’ in Maassluis is?”

26

9. Netwerken
Thuis in West wil graag een netwerkorganisatie zijn. Samenwerking heeft meerwaarde voor alle
partijen. Hieronder worden de belangrijkste samenwerkingsverbanden beschreven.

Huize Middelland
Huize Middelland is een mooie samenwerking van 13 initiatieven in onze
wijk die met elkaar de functie “Huis van de wijk” voor de gemeente
Rotterdam vervullen. In zo’n Huis van de Wijk wordt een taalcursus
gegeven, maar kan een bewoner ook terecht voor juridisch advies en
gewoon voor een kop koffie. In Middelland wordt deze taak opgepakt
door de burgers zelf. Dit is een stuk goedkoper dan een gemiddeld Huis
van de Wijk en de capaciteit is groter vanwege de hoge participatie van
burgers. Ervaren wordt dat de samenwerking geen concurrentie maar
complementariteit en inspiratie biedt.

Welzijnscoalitie
Als buurtorganisaties in Delfshaven werken we aan een nieuwe federatie: Welzijnscoalitie. Thuis in
West speelt daarbij een rol in verschillende commissies. Er worden plannen gemaakt om het
welzijnswerk in de wijk meer vanuit en door de wijk te realiseren. In samenwerking met een
professionele welzijnspartij doet de Welzijnscoalitie mee met de aanbesteding voor het welzijnswerk
Delfshaven. Helaas wordt de aanbesteding aan een andere partij gegund.

Basisscholen
200 meter vanaf Thuis in West bevindt zich de Mariaschool. Met deze basisschool in de Schietbaanlaan
hebben we zeer goede contacten. Er zijn contacten met de schoolmaatschappelijk werker, interne
begeleiders en directie. We krijgen via SMW soms gezinnen binnen om te begeleiden, daarnaast
werken we nauw samen bij de uitvoering van de huiswerkbegeleiding. Onze kinderactiviteiten worden
in een oudernieuwsbrief genoemd. Er is ook contact met Basisschool De Ark (Nieuwe Westen). Ook
daar krijgen we mogelijkheden om onze activiteiten te promoten. Veel kinderen van deze en andere
basisscholen in de buurt nemen deel aan onze clubs of volgen huiswerkbegeleiding.

Zorg- en welzijnsinstellingen
Met tal van andere actoren in de wijk hebben we constructieve contacten. Vrijwilligers worden naar
elkaar doorverwezen. Ook bezoekers krijgen een verwijzing als de hulpvraag specialistisch is. Zo is er
in 2021 min of meer regelmatig contact met Stichting Ontmoeting, WMO Radar, wijkverpleging, CJG,
CVD, Vraagwijzer, Humanitas, Laurens, Stichting Anders, stichting NAS, stichting Shareaty,
Youth4Christ, Stichting Present. We merken dat we steeds bekender worden bij organisaties in de
stad. Dit jaar ontstaan nieuwe contacten met Netwerk Nieuw Rotterdam, waarmee we een
samenwerking hebben rond het begeleiden en stageplek aanbieden voor jongeren. Er worden ook
contacten gelegd met Indigo Preventie. Ze bieden cursussen aan voor kinderen, die kwetsbaar zijn.
Dit gebeurt o.a. in ons pand. Daarnaast maakt ook de wijkmuziekschool gebruik van ons pand,
waardoor kinderen uit de wijk dichtbij muzieklessen kunnen ontvangen. Ons pand wordt ook
regelmatig gebruikt voor cursussen voor vrijwilligers, overlegmomenten van de overheid en
wijkinstellingen.
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Gemeente Rotterdam
Als onafhankelijke organisatie worden we steeds vaker door de gemeente Rotterdam gezien en
gehoord. In het kader van ons project Krachtgezin ontvangen we een subsidie om onze eigen aanpak
gezinnen in armoede te ondersteunen. We worden in mei uitgenodigd op een expertbijeenkomst,
waar we als organisatie onze aanpak van armoede mogen delen met ambtenaren.
Onze aanpak van ouderen staat goed op de kaart in de wijk en daarbuiten. Zo wordt een teamlid
uitgenodigd bij een expertmeeting op het stadhuis waar ongeveer 15 raadsleden van de stad
Rotterdam een studiedag organiseren om te leren over ouderenbeleid.

Studentenverenigingen
In ons vrijwilligerskorps zijn veel studenten. We werven hen vooral via de vereniging CSFR en via
mond-tot-mond reclame. Meestal zijn studenten zeer gemotiveerd voor vrijwilligerswerk. Het is mooi
om te zien hoe deze jongvolwassenen een band opbouwen met jongeren uit Middelland.

Vrijwilligers na afloop van een cursusochtend over ‘omgaan met kinderen’
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10.

Huisvesting, communicatie en fondsenwerving

Bij aanbelacties merken we meer en meer dat Thuis in West echt meedoet in de wijk en een bekend
merk is geworden. De mooie locatie helpt daaraan mee. In dit hoofdstuk kort iets over onze
huisvesting, over communicatie en over fondsenwerving

Huisvesting
We zijn blij met de mogelijkheden die ons pand ons biedt. Alle ruimtes bevinden zich op de begane
grond. De grote zaal waar we met grote groepen in kunnen, maar waar ook gezellige zitjes staan waar
je met kleinere groepen kan gaan zitten. En twee kleinere zalen die ook als één zaal gebruikt kunnen
worden door de paneelwand open te doen. Deze worden gebruikt voor inloopspreekuur, maar ook
voor het kinderwerk.
In het afgelopen jaar is het bij kinderevenementen twee keer noodzakelijk om naast ons gebouw
gebruik te maken van het pand van Ettouahid (buurtorganisatie binnen Huize Middelland), omdat ons
pand te klein is voor de grote aanloop.
De keuken is erg ruim, twee kookplekken en twee ovens zorgen ervoor dat je met en voor grotere
groepen kunt koken en bakken. Verder wordt het pand waar mogelijk gebruikt voor wijkinitiatieven
of voor andere zakelijke doeleinden. We proberen ook de faciliteiten in de omgeving maximaal te
benutten. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van het kampeerveld op het Brancoplein, de Spoortuin
en de Heemraadssingel.

Communicatie
Op tal van manieren worden alle betrokkenen geïnformeerd over het werk van Thuis in West.
Daarvoor worden de volgende middelen gebruikt:







Een website die regelmatig wordt geactualiseerd: www.thuisinwest.nl. De website is in 2021
geheel vernieuwd.
De website van Huize Middelland die ook onze activiteiten vermeldt.
Een digitale nieuwsbrief voor medewerkers, driemaandelijks.
Een digitale nieuwsbrief Thuis in West, viermaandelijks.
Een facebook-pagina die ruim 900 volgers heeft: www.facebook.com/thuiswest.
Een Instagram-account dat ruim 700 volgers heeft: thuis_in_west_rotterdam.

Fondsenwerving
Thuis in West mag zich verheugen in een aantal fondsen die onze organisatie financieel steunen. In
2021 droegen deze fondsen bij aan ons werk: Sint Laurens Fonds, Oranje Fonds, RCOAK, Stichting
‘Ezer’, Fonds BMDR en de gemeente Rotterdam. Al deze fondsen ontvangen in 2022 een financiële
verantwoording van ons project. Via het fondsenbord in de hal van Thuis in West, onze website, onze
nieuwsbrieven en persberichten geven we bekendheid aan de fondsen die ons steunen.
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11.

Thuis in West/Hart voor West
Thuis in West is een diaconale stichting die is voortgekomen
uit een kerk. Het werk heeft geen directe binding met het
christelijk geloof. De betaalde werkers doen het werk wel
vanuit hun christelijke identiteit. Om daarin transparant te
zijn, bestaat naast Thuis in West de stichting Hart voor West.
Dit is een missionaire stichting die zijn inspiratie vindt in de
persoon van Jezus Christus en Hem als Zoon van God belijdt.

Vanuit Hart voor West komen vooral zingevingsvragen aan de orde. Er worden geloofsgesprekken
gevoerd, wekelijks is er op zondag een viering rond de Bijbel, er worden jaarlijks Alpha cursussen
gegeven, er is tweewekelijks een kinderbijbelclub en tweewekelijks een jongerenbijbelclub. Er is geen
druk op bezoekers om hier aan deel te nemen. Verreweg het grootste deel van de Thuis in West
bezoekers komt nooit bij een Hart voor West activiteit en dat is geen probleem. Samen werken de
beide stichtingen aan het welzijn van de wijkbewoners, ieder vanuit een eigen invalshoek.
Rond Hart voor West is een gemeenschap ontstaan van ongeveer 60 personen. De meeste leden van
deze ‘Hart voor West’ gemeenschap zijn betrokken bij één of meer projecten van Thuis in West.

Leden van de leefgemeenschap op een uitje
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12.

Bestuur

Eind 2021 bestaat het bestuur uit Johan van der Ham (voorzitter), Martijn op ’t Hof (1e
penningmeester), Arjan Visser (2e penningmeester), David van den Berg (secretaris a.i.).
De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de aansturing op hoofdlijnen, bewaking van de
doelstelling en eindverantwoordelijk voor de resultaten van Thuis in West. Verder zijn de
bestuursleden betrokken bij de visieontwikkeling. Alle bestuursleden doen hun werk onbezoldigd,
omdat ze afzien van het uitbetalen van de vrijwilligersvergoeding.
De bestuursleden hebben allen een christelijke achtergrond. Daarnaast brengen ze kennis mee op de
volgende gebieden: algemeen bestuur, financieële zaken, ondernemer, ethiek en identiteit.
Het bestuur heeft een groot deel van haar uitvoerende taken gedelegeerd aan het kernteam. Het
kernteam bestaat in 2021 uit 3 parttime betaalde beroepskrachten, 1 kernvrijwilliger en 5 vrijwilligers.
In 2021 is er een vrijwilliger uit de wijk bij het team gekomen.
Het team wordt in de bestuursvergadering vertegenwoordigd door Marc de Gooijer, de teamleider
van Thuis in West. Samen met het medewerkersteam bepaalt het bestuur de richting van het beleid
van de stichting en stelt een jaar (project)plan op. Het bestuur zorgt eveneens voor een begroting.
Het bestuur vergadert viermaal in een reguliere vergadering. Op deze vergaderingen bespreekt het
bestuur het lopende beleid in relatie tot de actualiteit. Elke vergadering brengt de teamleider verslag
uit van het werk. Verder maken de notulen, ingekomen stukken, notities e.d. deel uit van de agenda.
Het bestuur voert functioneringsgesprekken met de teamleiding, die dat vervolgens met de overige
teamleden doet.
Het is de bedoeling om het bestuur uit maximaal 5 leden te laten bestaan. De sfeer en collegialiteit is
bijzonder plezierig. En dat schept de ruimte om kritisch naar het eigen functioneren te kijken.

31

13.

Korte evaluatie

We zijn dankbaar dat onze aanpak “Heel de wijk schittert” in 2021 gestalte krijgt. Het is een jaar waarin
we onze plannen vanwege Corona niet allemaal kunnen verwezenlijken, maar we bereiken onze
doelen wel op andere creatieve manieren. In alle dynamiek willen we graag een lerende organisatie
zijn. Daarom een korte evaluatie, waarin we allereerst de leerpunten vanuit het vorige jaarverslag
langslopen en daarna enkele sterke punten en verbeterpunten benoemen.

Leerpunten uit jaarverslag 2020
Het jaarverslag 2020 had een aantal leerpunten waar we in 2021 mee aan de slag zijn gegaan. Hier
worden de leerpunten herhaald, en onze acties in 2021.


Duurzaamheid
In 2019 hebben we als organisatie op verschillende manieren ingezet op duurzaamheid. We willen
nu niet alleen zelf aan de slag gaan met duurzaamheid, maar daar ook de wijk bij betrekken. In
2021 willen we starten om samen met wijkgenoten de wijk duurzamer te maken.
In het afgelopen jaar hebben we grote stappen gezet. Er zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld zoals
de Voedselruilkast, het Repair Café, en de Tweedehands Kledingmarkt.



Verbetering PR
Onze PR willen in 2021 verbeteren. In het eerste halfjaar vervolgen we de pr-cursus. In de 2e helft
kunnen we het geleerde inzetten. Daarnaast moet er in 2021 een nieuwe website actief zijn.
In 2021 is onze nieuwe website de lucht in gegaan. Daarnaast hebben we een PR cursus gevolgd
en posten we minimaal 4 x per week berichten op social media. Ook is er meer consistentie in
onze PR aanpak.



Professionalisering organisatie
Inmiddels zijn we geen project meer, maar een organisatie. Dit vraagt om verandering op het
gebied van communicatie, beheer van gegevens etc. We willen in 2021 gaan werken met een CRM
systeem, zodat we gerichter en actiever wijkbewoners kunnen ondersteunen.
In 2021 zijn we actief op zoek gegaan naar een betrouwbaar CRM systeem dat bij ons past. We
hebben deze gevonden in CloudCompagnon. Eind 2021 zijn we met CloudCompagnon de
omgeving in gaan richten. In 2022 moet het operationeel worden.



Toerusting vrijwilligers
In 2021 willen we vrijwilligers toerusten op het gebied van omgang met wijkbewoners. Hoe kun je
maatje zijn voor de ander? Ook de vrijwilligers die met de jeugd werken willen we toerusten voor
het werk: ‘Hoe krijg je impact op het leven van jongeren?’
Vanwege corona hebben we niet de beoogde activiteiten kunnen uitvoeren. We zijn in oktober
gestart met een vrijwilligersontbijt voor vrijwilligers die werken met jeugd. Tijdens deze
bijeenkomst zijn de vrijwilligers toegerust over omgaan met jeugd vanuit onze waarden. Dit krijgt
een vervolg.
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Sterke punten
We zijn dankbaar dat er veel dingen goed gaan. Wat zijn de sterke punten van onze organisatie? We
noemen ze kort.
 Thuis in West mag zich verheugen in een sterk team. Dit heeft een aantal redenen.
o De werkers uit het kernteam worden parttime betaald, waardoor ze structureel tijd
hebben om hun werk te doen en vrijwilligers aan te sturen.
o De werkers uit het kernteam hebben vanuit hun professie bij hun andere werkgever
(onderwijs, gezinstherapeut) kennis van zaken.
o De werkers uit het kernteam zien het werken bij Thuis in West als een roeping.
o Zij wonen ook allemaal dicht bij hun werk, waardoor ze geworteld zijn in de wijk en
veel contacten kunnen opbouwen. We merken dat het “er zijn” in de wijk een heel
belangrijke basis is van waaruit je dit werk kan doen.
 Het brede aanbod van Thuis in West zorgt ervoor dat er ‘voor elk wat wils’ is. We bereiken
daardoor steeds vaker meerdere gezinsleden van kwetsbare gezinnen en kunnen zo beter
werken aan versterking.
 De samenwerking met het wijkteam, WMO-Radar en andere organisaties geeft veel nieuwe
ingangen in de wijk en mogelijkheden om ons werk te intensiveren.
 De leefgemeenschap geeft een stabiele basis aan ons werk.
 Uit eerdergenoemd onderzoek van de Hogeschool Rotterdam is gebleken dat een
buurtorganisatie als Thuis in West laagdrempelig en daardoor toegankelijk is. We sluiten aan
bij de behoefte van de mensen uit de wijk en gaan vanuit de community gedachte duurzame
relaties aan. Deze elementen maken onze buurtorganisatie sterk.

Verbeterpunten








Professionalisering
In 2022 wordt het CRM-systeem in gebruik genomen.
Er zal actief beleid gemaakt worden op het documenteren van gegevens van
bezoekers van inloopspreekuur en krachtgezinnen.
Veiligheidsklimaat verbeteren
De veiligheid bij Thuis in West is gewaarborgd. Medewerkers zijn verplicht om een
VoG te hebben, er zijn vertrouwenspersonen. Om een veilig leef-, en werkklimaat te
blijven houden, gaan we protocollen herzien en met medewerkers bespreken.
Daarnaast gaan we de cursus ‘In veilige handen’ volgen.
Werken aan financiële duurzaamheid
De organisatie wordt groter, onze continuïteitsreserve is laag. Gezien onze stevige
groei en ambities om uit te breiden, gaan we er actief aan werken om de
continuïteitsreserve te verhogen, zodat een financiële tegenslag opgevangen kan
worden.
Toerusting vrijwilligers
In 2022 gaan we vrijwilligers toerusten op het gebied van omgang met wijkbewoners.
Hoe kun je maatje zijn voor de ander? Ook de vrijwilligers die met de jeugd werken
zullen we toerusten voor het werk: ‘Hoe krijg je impact op het leven van jongeren?’
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14.

Contactgegevens

Naam:

Stichting Thuis in West

Adres:

Robert Fruinstraat 28

Postcode/plaats:

3021 XE Rotterdam

Website:

www.thuisinwest.nl

E-mail:

info@thuisinwest.nl

KVK-nummer:

52758230

Rekeningnr.:

NL76RABO0131948466, Stichting Thuis in West

Voorzitter:

Johan van der Ham (06-10414335)

Secretaris:

David van den Berg

Teamleider:

Marc de Gooijer (06-14877453)
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14. Bijlage 1 – Beschrijving activiteiten
In deze bijlage komen alle activiteiten langs die in 2021 worden uitgevoerd met een wat uitgebreidere
beschrijving.

Speelcafé
Kinderen in onze wijk hebben thuis vaak beperkt speelgoed, en de ouders hebben er niet altijd
aandacht voor om zich bezig te houden met het spel van de kinderen. Daarom is ons Speelcafé al jaren
een succes. Op zaterdag zijn we open van 11 tot 13 uur. Ongeveer 20 – 30 kinderen van 4 tot 10 jaar
komen er per keer en mogen kiezen wat ze gaan doen. Dit varieert van een voetbalspel tot bouwen
met LEGO of bezig zijn met een creatieve opdracht. Er is altijd een bijzonder positieve sfeer tijdens
deze activiteit; ouders vinden het leuk om erbij te blijven. Dit biedt ons de mogelijkheid om met hen
in contact te komen. Als het mooi weer is, wordt er buiten gespeeld op het Brancoplein. Hier staat
een container (gevuld met speelgoed) van de gemeente Rotterdam (Duimdrop) waar Thuis in West
gebruik van mag maken.

Kinderactiviteit
Tweewekelijks wordt er op woensdagmiddag
een uurtje knutselen en spelen georganiseerd door studenten via het project
Hoornbeeck Helpt. Uiteraard valt dit wel
onder verantwoordelijkheid van één van ons.

Kidsevent
Iedere vakantie wordt er een kinderevent
georganiseerd rondom een bepaald thema.

Kinderen samen actief bij een opdracht

Meidenwerk
Het meidenwerk van Thuis in West bestaat al vanaf het begin en de meiden blijven trouw komen. Dit
betekent dat de oudste meiden nu al ca. 18 jaar oud zijn. Daarom wordt het meidenwerk inmiddels
gegeven in 3 leeftijdsgroepen: (1) bovenbouw basisschool, (2) de 12+ groep (3) de 15+ groep. Er zijn
hechte contacten ontstaan. Er wordt gediscussieerd, geknutseld, gekookt en gebakken. De leiders van
de groep zijn vaak rolmodellen voor de meiden, en tal van thema’s komen langs tijdens de activiteiten.
Uiteraard wordt hier rekening gehouden met de leeftijd van de groepen.

Jongenswerk
Er is een jongensgroep voor 11 t/m 14 jaar jongensgroep. Er worden veel spelletjes gedaan, maar de
jongens staan ook open voor knutselen en bakken. Sinds we een vergrote keuken hebben, kunnen we
dit ook aanbieden. Tussendoor zijn er tal van gesprekken om de jongelui beter te leren kennen en een
relatie met hen op te bouwen. Er zijn sportmomenten geweest met daarbij kennismaken met
kickboksen. Soms komen de jongens overdag in ons pand om FiFa te spelen.

Jongereninloop
Elke donderdagavond kunnen de jongeren terecht voor een luisterend oor, een goed gesprek, advies
of om gewoon even lekker te ontspannen.
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Vrouwenmorgen
Op vrijdagmorgen komt een groep van 10-15 vrouwen samen om elkaar te ontmoeten. Elke week is
er een diepgaand gesprek over een onderwerp waar de vrouwen mee te maken hebben. Daarbij
komen thema’s langs als vakantie, relaties, opvoeden. Soms gaan de vrouwen er op uit; picknicken of
een museum bezoeken. En er wordt ook regelmatig gebakken of ze gaan creatief aan de slag. Er is met
velen een hechte band ontstaan.

Inloopspreekuur
Op elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur kunnen mensen terecht op ons inloopspreekuur. Daarin is
ruimte voor een kop koffie, een gezellig gesprek, informatie over onze activiteiten of hulp bij het
invullen van een formulier. In 2021 is het aantal hulpvragen gegroeid. Bij complexe vragen wordt er
een afspraak gemaakt om mensen op een bepaald tijdstip te helpen.

Juridisch spreekuur
Voor juridische vragen is het mogelijk om een afspraak te maken met een advocaat die zich hiervoor
beschikbaar heeft gesteld.

Bezoekwerk
Meer dan de helft van de bewoners van Middelland voelt zich eenzaam. Sociaal isolement is
ingrijpend. Het is niet voldoende om voor deze eenzame doelgroep activiteiten in ons pand te
organiseren. Deze mensen hebben er namelijk grote moeite mee om hun huis uit te komen, fysiek
en/of psychisch. Daarom wordt een aantal mensen aan huis bezocht. Zo mogelijk wordt geprobeerd
om mensen inderdaad hun huis uit te krijgen, waarbij we hen het liefst willen laten deelnemen aan
de activiteiten.

Taalcursus
Twee ochtenden per week wordt op twee niveaus lesgegeven in de Nederlandse taal. De doelgroep
van de taalcursus bestaat uit mensen die niet zelfredzaam zijn qua taal en we letten er bij de
aanmelding op dat ze uit de wijk Middelland of een aangrenzende wijk komen. We vragen een kleine
vergoeding als dit financieel haalbaar is. Om moeders te stimuleren om deel te nemen aan de
taalcursus, wordt er voor kinderoppas gezorgd. In 2021 starten we met een avondcursus, zodat
werkende mannen en vrouwen toch taalles kunnen ontvangen.

Huiswerkbegeleiding
Ouders in Middelland stimuleren hun kinderen vaak om een hoge opleiding te volgen, maar zijn zelf
niet in staat om hen te helpen bij hun huiswerk. Omdat er regelmatig sprake is van een
taalachterstand, haalt een aanzienlijk deel van de kinderen (+30%) geen diploma in het Voortgezet
Onderwijs. Om hierin te steunen, kunnen kinderen bij Thuis in West terecht voor huiswerkbegeleiding.
Op dinsdagmiddag en donderdagavond is er begeleiding voor kinderen van de basisschool en voor
kinderen van het Voortgezet Onderwijs.

Computerlab
Regelmatig kloppen mensen bij Thuis in West aan met ICT problemen. Hun computer is defect, de
printer kan niet worden verbonden, internet ligt er uit. Op afspraak kan men hiervoor langs komen of
komt er iemand thuis langs.

36

Naaigroep
Op woensdagmorgen komt een groepje vrouwen samen om met elkaar te naaien. Er is één deskundige
vrouw aanwezig die mensen begeleidt bij het naaien. Dit is maatwerk; elke vrouw kan op een ander
niveau bezig zijn.

Smartphone/computer cursus
Jaarlijks zijn er 1 of 2 laagdrempelige computer- of smartphonecursussen voor beginners.

Klussendienst
Sommige (oudere) mensen hebben geen hulp om klussen uit te voeren. Ons klussenteam staat voor
hen klaar om dingen op te hangen, de tuin te doen etc.

Zomerfeest
Het jaarlijkse zomerfeest wordt gehouden in de laatste week van de zomervakantie. Drie dagen lang
wordt er van alles georganiseerd voor de kinderen in de wijk. Educatieve workshops, spelletjes, levend
stratego, zeskamp, etc. Dit wordt vooral georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie gaan, maar
iedereen is welkom.

Aanbelacties
Elke maand wordt een aanbelactie gehouden. Een team van vrijwilligers trekt bij zo’n actie in
tweetallen door enkele straten in Middelland. De medewerkers zijn herkenbaar aan een hesje met
het Thuis in West logo. Bij iedere deur wordt aangebeld en een klein cadeautje wordt aangeboden. In
98% van de gevallen wordt het team positief ontvangen. In de gesprekken wordt gekeken hoe de
mensen op dit adres kunnen worden verbonden aan de activiteiten bij Thuis in West. De resultaten
worden overzichtelijk bijgehouden, zodat eventueel nazorg kan worden geboden.

Koffiemorgen
Voor een vaste groep mensen is de koffiemorgen bij Thuis in West een vast punt in de week. Op
woensdagmorgen is het altijd gezellig rondom de koffietafel. Van 10:30 tot 12 uur wordt koffie
aangeboden. Soms wordt er gesjoeld of andere dingen gedaan.

Buurtlunch
Op de eerste woensdag van de maand wordt de koffiemorgen uitgebreid met een buurtlunch.
Bezoekers krijgen een lekkere en gezellige lunch aangeboden.

Buurtmaaltijd
Eenmaal in de twee weken biedt Thuis in West op zondagavond een buurtmaaltijd aan. Vanaf 6 uur
verzamelt een groep buurtbewoners zich in onze huiskamer. Om kwart over 6 wordt een goede
maaltijd aangeboden. Na afloop is er zincafé.
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Samen Ouder
Maandelijks wordt op zaterdagmiddag- en avond een bijeenkomst voor ouderen georganiseerd.
Gezelligheid en een warme maaltijd zijn de ingrediënten voor deze ontmoeting. Soms wordt er ook
een spreker uitgenodigd of een bingo georganiseerd.
Duurzaamheid
We willen de mensen leren om spullen, kleding en eten niet zomaar weg te gooien, maar een tweede
kans te geven. We organiseren een Tweedehands Kledingmarkt en een Repair Café, waardoor spullen
hergebruikt worden. Ook hebben we een voedselruilkastje om voedselverspilling tegen te gaan. Deze
activiteiten dragen er ook bij dat gezinnen in armoede worden geholpen, omdat ze goedkoop of gratis
producten kunnen krijgen of kunnen laten repareren.

Beweging
Ouderen in Middelland bewegen te weinig. Er zijn er die zelden hun huis verlaten. Om dit te stimuleren
wordt regelmatig met ouderen gewandeld. Op de vrouwenmorgen wordt er onder leiding van een
bezoeker regelmatig gesport. Op de kinderclub en de jongerenclub wordt veel aan beweging gedaan
in de vorm van buiten spelen, sporten. Dit jaar hebben we ook een sportkalender met sportactiviteiten
aangeboden.

Jeugd actief tijdens een boksclinic van de sportkalender
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