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Verslag project Steunpunt Zevenkamp – Inloophuis de Regenboog 

1e projectjaar (jan.-dec.) 2020 

In 2019 (mei-december) is een pilot uitgevoerd voor het project Steunpunt Zevenkamp. Op basis van de 

conclusies is besloten om m.i.v. 1 januari 2020 door te gaan met het beoogde driejarig project. In dit verslag 

geven wij een getrouwe beschrijving van aanpak en resultaten in het jaar 2020. Dit jaar is een bijzonder jaar 

geweest met een onvoorziene wending t.g.v. de coronacrisis. Deze crisis heeft de mensen in onze wijk, en 

daarmee ons werk /dit project, beïnvloed. De crisis is nog niet voorbij, de bijzondere maatregelen en vooral ook 

de consequenties daarvan, werken nog steeds door. Ook in 2021 zal dat in ons werk merkbaar zijn, hoe precies 

kunnen wij nog niet inschatten. Daar zullen wij te zijner tijd over rapporteren. 

Leidend voor dit verslag zijn de volgende vragen: 

1. Voortgang van het project zoals het is opgezet: Wat is het doel van de activiteiten? Hoeveel mensen worden 

er bereikt? Wat hebben de activiteiten tot nu toe opgeleverd? Hoe verhoudt zich dit alles met de oorspronkelijke 

plannen? Is het project op de goede weg? 

2. Effecten van de coronacrisis: Wat is de invloed van corona op de activiteiten en wat zijn daarvan de 

consequenties? Heeft dit tot aanpassingen geleid? Welke? 

3. Beeld van de wijk, het project zit immers nog in een verkennende fase: Hoe ziet de wijk er uit? Welke mensen 

wonen er en wat zijn hun talenten en/of problemen? Welke organisaties zijn er actief? Welke rol speelt de 

overheid? Wie doet wat? 

4. Eerste resultaten: Wat is de toegevoegde waarde van het project en waarin/waarmee wil het, het verschil 

maken? Lukt dat al een beetje en waarin is dat al zichtbaar geworden? 

In de volgende paragrafen zullen deze vragen successievelijk aan de orde komen en voor zover dat in dit stadium 

kan, beantwoord worden. Als algemene kapstok refereren we aan de algemene probleemstelling en de daaruit 

afgeleide doelstellingen van het project (bron: projectplan Steunpunt Zevenkamp, september 2019). 

Deze is samengevat in twee vragen:  

1. Hoe kunnen we alleenstaande moeders uit kwetsbare gezinnen in de wijk Zevenkamp bereiken, hen uit hun 

isolement halen en hen toerusten om perspectief te ontwikkelen op een financieel gezonde en zelfstandige 

toekomst? 

2. Hoe krijgen we een constructieve samenwerking op gang tussen alle partners uit de wijk/de stad die zich in 

willen zetten voor ondersteuning bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en zinloosheid waar 

deze moeders en hun kinderen niet op eigen kracht uitkomen? 

En vervolgens zijn deze vertaald in twee sporen qua aanpak, elk met hun eigen activiteiten. Een belangrijk aspect 

dat hier extra aandacht verdient, is de relatie met de Ontmoetingskerk in Zevenkamp. Daar zullen we apart even 

bij stil staan want het kerkgebouw met inloophuis De Regenboog, de vrijwilligers van de kerk en de wijkpredikant 

vervullen een belangrijke functie in het realiseren van de doelstellingen van dit project. 

Vooral in de paragrafen 1 en 4 zullen we beschouwend stilstaan bij bovenstaande probleemstelling en de daaruit 

afgeleide doelstellingen. Met dit verslag willen we vooral een goed beeld schetsen van de voortgang van het 

werk in 2020. Het werk heeft – met aanpassingen – doorgang kunnen vinden. Gelukkig maar, want helaas 

moeten we constateren dat de overheersende problemen in Zevenkamp rondom isolement, eenzaamheid en 

armoede door de coronacrisis alleen maar groter en schrijnender zijn geworden. De Buurtbron is blij dat zij via 
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dit project voor kwetsbare wijkbewoners een kleine bijdrage aan het verzachten ervan heeft kunnen bieden. Dit 

geeft meteen de meerwaarde aan van dit project: ja, het is nuttig en ja, het is zinvol! 

Samenwerking met de Ontmoetingskerk in Zevenkamp 

Dit project in Zevenkamp zou niet uitgevoerd kunnen worden zonder de praktische en persoonlijke steun vanuit 

de Ontmoetingskerk. Deze bestaat in feite uit vier onderdelen:  

1. Het ter beschikking stellen van de ontmoetingsruimte in de hal als ‘Inloophuis De Regenboog’ 

2. De Regenboogcommissie 

3. Inzet van gemeenteleden als vrijwilliger voor diverse activiteiten 

4. Betrokkenheid, advies en ondersteuning door de predikant. 

Ad 1: het gebouw 

Het kerkgebouw van de Ontmoetingskerk is gelegen in de wijk Zevenkamp. De thuishaven van stichting De 

Buurtbron is in de Open Hof in de wijk Ommoord. Het werkt niet om van daar uit te werken als beroepskracht, 

vandaar dat het erg ondersteunend is om een welkome plek en uitvalsbasis in Zevenkamp te hebben. De hal van 

de Ontmoetingskerk is daarvoor ingericht en ziet er uitnodigend uit. (foto) 

Ad. 2 De Regenboogcommissie 

De activiteiten in het Inloophuis worden gevolgd door de Regenboogcommissie. Hierin nemen deel een 

algemeen bestuurslid van De Buurtbron, dominee Jils en twee vrijwilligers. Met hen bespreekt de projectmede-

werkster de geplande activiteiten én evalueert zij de uitgevoerde activiteiten. 

Ad 3. Vrijwilligers van de Ontmoetingskerk 

Tien vrijwilligers van de Ontmoetingskerk zijn betrokken bij het werk in het Inloophuis De Regenboog. Elke 

maandag als het inloophuis geopend is zijn zij aanwezig. Eenmaal per maand is er een thema-ochtend met lunch. 

De dienst hebbende vrijwilligers (de vrijwilligers rouleren) zorgen voor de lunch, van boodschappen doen tot 

klaarmaken en serveren van de lunch. Ook in 2020 hebben enkele themaochtenden met lunch plaats kunnen 

vinden, zie ook par. 3 ‘effecten van corona’.  

Medio 2020 hebben alle deelnemers/relaties van het Inloophuis én de klanten van Elly’s Place (in totaal 125 

personen) een persoonlijke ‘hoe-gaat-het-met-u?’ groeikaart gekregen. Twee vrijwilligers hebben geholpen om 

op alle kaarten een persoonlijke boodschap te schrijven. Het leuke van de groeikaarten is dat in het papier van 

de kaart zaden zijn verwerkt. Na het lezen, kan de ontvanger de kaart natmaken en planten. Om die manier blijft 

de boodschap wat langer van kracht. Vrijwilligers van het Inloophuis hebben allemaal een aantal kaarten 

rondgebracht. Motto: maak een wandeling en bezorg een groeikaart. De groeikaarten zijn betaald met een 

bijdrage van de Haëlla Stichting. 

In november is een minibieb geopend, die volledig door de vrijwilligers wordt gedraaid. De bedoeling is dat 

kinderen (maar ook voor volwassenen zijn er boeken), de boeken mogen houden of terugbrengen óf doorgeven 

aan een ander. 

Ad 4. Betrokkenheid van de wijkpredikant 

De projectmedewerkster en de predikant hebben regelmatig overleg. Hier worden o.a. complexe casussen 

doorgenomen en het is ondersteunend voor de projectmedewerkster om advies en tips te krijgen. De dominee 

heeft als een van de deelnemers een bijdrage geleverd aan de sessie Hulpvragen in Zevenkamp (november 2020) 

en heeft daarbij ook zijn stagiaire meegenomen. Hij houdt krantenberichten in het AD (regio Prins Alexander) in 

de gaten en als er iets over Zevenkamp is, stuurt hij die door. Ook tijdens de themaochtenden sluit hij aan voor 

een praatje met de deelnemers en een luisterend oor. Hij is bereikbaar en beschikbaar voor de 

projectmedewerkster die voor allerhande praktische zaken en voor pastorale vragen een beroep op hem kan 

doen.   
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1. Voortgang van het project zoals het is opgezet 
Subvragen: Wat is het doel van de activiteiten? Hoeveel mensen worden er bereikt? Wat hebben de activiteiten 

tot nu toe opgeleverd? Hoe verhoudt zich dit alles met de oorspronkelijke plannen? Is het project op de goede 

weg? 

Doel van alle activiteiten: ontmoeten, luisteren, verbinden, bemiddelen. Helpen door niet-helpen. Doel is vooral 

om zichtbaar te zijn, bekend te worden en een vertrouwd gezicht te krijgen bij kwetsbare wijkbewoners. Om 

een vertrouwensrelatie op te bouwen met kwetsbare moeders en hun gezinnen. Daarnaast om isolement te 

doorbreken en de scherpe kantjes van eenzaamheid en armoede te helpen verzachten. 

Contact maken is geen doel op zich, het achterliggende doel is vroegtijdig hulpvragen te kunnen signaleren, 

vooral van ‘stille’ meervoudige problematiek waaronder armoede en opvoedproblemen c.q. –verlegenheid. 

Naast het hierdoor voorkomen van escalatie van problemen, zou dit uiteindelijk moeten leiden tot preventie. 

Daartoe worden in feite twee sporen ingezet. Ten eerste de zelfwerkzaamheid van individuen en gezinnen te 

stimuleren en ten tweede om hen hierin te steunen door een sluitend netwerk om hen heen te bouwen van 

instanties voor zorg en welzijn. Dit door een goede samenwerking te realiseren tussen formele en informele 

organisaties in de wijk. Uiteindelijk zou dit alles er toe moeten leiden dat bewoners toegerust en gemotiveerd 

zijn om actieve wijkbewoners te worden, die zorg dragen voor zichzelf en omzien naar anderen. 

Vanaf de start in 2019 is gewerkt aan het bekendheid geven van het bestaan van het inloophuis, de activiteiten 

én de aanwezigheid van de werker. Het aantal opgespoorde gezinnen in 2020 is flink gestegen t.o.v. 2019. 

Belangrijkste activiteiten: 

✓ bekendheid geven aan Inloophuis de Regenboog / PR activiteiten 

✓ opbouwen persoonlijke contacten met bewoners t.b.v. ondersteuning met hulpvragen 

✓ fietsplan 

✓ thema-ochtenden in het inloophuis  

✓ onderdeel worden van relevante wijknetwerken, opbouwen netwerk met andere organisaties 

Inloophuis De Regenboog: het inloophuis is de uitvalsbasis voor de projectmedewerkster, zij benut de ruimte 

voor afspraken met cliënten en voor overleggen met netwerkpartijen. Bij de start in 2019 zijn wij ervan uitgegaan 

dat het inloophuis een ontmoetings- en vindplaats zou worden voor moeders met kinderen. Dat is (nog) niet 

gelukt. Wel hebben de grotere (kinder-)activiteiten een aantal moeders met hulpvragen opgeleverd. De 

hulpvragen zitten ‘verwerkt’ in de teksten onder de verschillende kopjes. Gebleken is dat de inloop meer 

deelnemers aantrekt als er een thema-ochtend met lunch is. Daarom is besloten om in 2020 eenmaal per maand 

een themaochtend te organiseren en eenmaal per maand een kinderactiviteit mét moeders/vaders. Ten gevolge 

van de coronamaatregelen hebben we daar in 2020 weinig invulling aan kunnen geven. 
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Overleggen en gesprekken  

Het is voor de projectmedewerkster belangrijk om ook in het netwerk van professionals zichtbaar te blijven. Zij 

moet immers effectief en warm kunnen doorverwijzen. Dus een uitgebreid overzicht hebben van wie wat doet 

en hoe die instantie/persoon te bereiken is. Dit is ook nodig om signalen op de juiste plekken te brengen. Dit 

betekent in de praktijk veel ‘praatwerk’: veelvuldig in gesprek zijn met individuele wijkbewoners, met andere 

hulpverleners, deelnemen aan overleggen op diverse niveaus. Naast het organiseren van activiteiten is 

gesprekken voeren en overleggen een van de hoofdbestanddelen van het werk. Dit deel van het werk is ook in 

de maanden van een (gedeeltelijke) lockdown onverminderd doorgegaan, zelfs intensiever geworden. 

Aantal mensen dat bereikt wordt 

De projectmedewerkster heeft in 2020 in totaal 93 wijkbewoners één of meerdere malen, persoonlijk, via 

telefoon, via email of via de Whatsapp gesproken. Hiervan hebben 37 wijkbewoners haar in 2020 benaderd met 

een hulpvraag. Sommigen (16) vonden haar via-via of zij kwam hen zelf op straat of andere plekken tegen. Drie 

moeders belden op naar aanleiding van een artikel in de Zevenkrant, de wijkkrant van Zevenkamp. Anderen zijn 

doorverwezen: door het wijkteam (5 ), door Elly’s Place (10), door collega Bart uit Ommoord (6). 

De 37 hulpvragers 

6 Alleenstaanden 31 Gezinnen 

Van de 6 

alleenstaanden met een 

hulpvraag was de 

oudste 76 en de jongste 

37.  

Er is contact gelegd met 31 

wijkbewoners met een gezin, 

waaronder drie gescheiden vaders. 

De leeftijd van deze groep varieert 

van 29 tot 58. Van sommige cliënten 

is de leeftijd onbekend. 

8 gezinnen met 1 (thuiswonend) kind 

12 gezinnen met 2 kinderen 

7 gezinnen met 3 kinderen 

2 gezinnen met 4 kinderen 

2 gezinnen met 5 kinderen 

Drie van de gezinnen zijn onlangs verhuisd naar een andere wijk omdat ze te klein woonden.  

 

Dit beschouwen we als een mooie opbrengst van het werk in 2020, zeker gezien de bijzondere omstandigheden. 

Het project is hiermee op de goede weg, de meeste PR verloopt immers via-via.  

Opbrengst van de activiteiten tot nu toe 

De gezinnen hebben de projectmedewerkster ‘gevonden’ door doorverwijzingen, via-via oftewel van anderen 

gehoord of ze is hen zelf tegengekomen, o.a. bij Elly’s Place, de informele voedselbank in de wijk. Dat blijkt een 

prima vindplaats te zijn van mensen die ergens mee/om verlegen zitten. In bijlage 1 is een diepgaander overzicht 

opgenomen van het type hulpvragers, de soorten hulpvragen, de aanpak en de eerste resultaten.  

De projectmedewerkster begint meer en meer bekend te raken. Zowel bij individuele bewoners als bij allerlei 

collega hulpverleners in de wijk. Zij is er in geslaagd een aantal mensen bij te staan in netelige kwesties en hen 

de moed en de rust te geven om door te gaan. Zij heeft regelmatig voor praktische hulp kunnen bemiddelen en 

daarmee armoede verzacht, waardoor vooral moeders zich bemoedigd voelden. Ook zijn de eerste stappen 

gezet om meer samenhang te krijgen in het netwerk van formele en informele partners in de wijk. 

De resultaten van het bouwen aan een wijknetwerk komen in paragraaf 3 aan bod. 
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Effecten van de coronacrisis 

Subvragen: Wat is de invloed van corona op de activiteiten en wat zijn daarvan de consequenties? Heeft dit tot 

aanpassingen geleid? Welke? 

(Bron: bijeenkomst focusgroep Armoede in Zevenkamp d.d. 25-11-2020) 

De invloed van de (gedeeltelijke) corona-lockdown op de activiteiten. 

De coronamaatregelen hadden (en hebben) tot gevolg dat activiteiten in het inloophuis zijn geannuleerd. Er is 

veel intensiever gewerkt, veel vaker en veel meer telefonisch en digitaal contact. In de periode dat dit kon, is de 

projectmedewerkster doorgegaan met één-op-één gesprekken met cliënten in het inloophuis met inachtneming 

van de geldende maatregelen. Verder heeft zij veel contact gehouden via Whatsapp, telefoon en e-mail. 

Loketten van instanties waren of zijn nog gesloten of beperkt open. Dit is belangrijk om te weten bij het 

doorverwijzen. Mede daardoor is het aantal hulpvragen dat aan de projectmedewerkster werd gesteld en waar 

zij zich geroepen voelde om zelf actief mee te zoeken naar oplossingen, toegenomen.  

Wat hebben we niet door kunnen laten gaan? 

Voor verschillende activiteiten die voor 2020 gepland waren was al voorbereidend werk gedaan, bijvoorbeeld 

voor de Vredeslunch in mei, voor de feestelijke opening van de minibieb, een voorlichtingsbijeenkomst over 

energie, Move-in-1-dag in de herfstvakantie. Helaas hebben we al die activiteiten in die vorm moeten cancelen. 

Ook de thema-ochtenden en kinderactiviteiten in De Regenboog zijn na maart stilgevallen.  

Wat hebben we wèl door kunnen laten gaan? 

Hoe-gaat-het-met-u? – groeikaarten. Met subsidie van de Haëlla stichting zijn groeikaarten gekocht. Dit zijn 

kaarten (A6-formaat) gemaakt van papier waarin zaadjes van planten zijn verwerkt. Tijdens de coronatijd 

hebben wij tweemaal wijkbewoners met wie wij regelmatig contact hebben (ongeveer 125) een kaart met een 

handgeschreven persoonlijke groet of boodschap gestuurd. De meeste kaarten zijn door vrijwilligers 

rondgebracht. Een paar zijn per post gegaan. Veel positieve reacties ontvangen. Hiermee bleef het contact 

bestendigd. Geconstateerd dat mensen ook heel blij zijn met ‘leuke post’ in de brievenbus.  

Coronahulp in Zevenkamp: direct na de aankondiging van de coronamaatregelen ontstonden er allerlei 

(buurt)initiatieven. De projectmedewerkster besloot daarop niet nóg een ondersteunend project op te zetten, 
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maar aan te sluiten bij een project van het Leger des Heils. Nieuwe vrijwilligers die zich aanboden op de website 

van (buurtapp) Nextdoor werden doorverwezen naar de organisaties met coronahulpprojecten en naar collega 

Bart (Ommoord). De projectwerkster heeft samen met een vrijwilliger flyers helpen rondbrengen.  

Thema-ochtenden (5) 

In februari en maart kon een thema-ochtend georganiseerd worden met een lunch na afloop. De thema’s waren 

Valentijnsdag én Vrouwendag. Daarna gooide het coronavirus roet in het eten. Eind juli is weer een voorzichtige 

start gemaakt met het inloophuis. In juli was er een bijeenkomst met als thema ‘Rotterdamse bijnamen’ en in 

augustus het thema ‘Oude maten en gewichten’. Voor het thema in oktober werd ingehaakt op de Week van de 

Eenzaamheid. Op 5 oktober waren er tien deelnemers die samen 66 kerstkaarten hebben gemaakt voor de 

Voedselbank. Dit onder begeleiding van de Werkgroep Met elkaar Voor Elkaar. Tijdens het maken van de 

Kerstkaarten en tijdens de lunch daarna is met de deelnemers (9 vrouwen én 1 heer) gepraat over de gevolgen 

van de coronamaatregelen in relatie tot eenzaamheid. Alle deelnemers waren blij met deze bijeenkomst. 

“Overal is alles nog dicht; je kunt nergens meer naar toe”; “Ik mis het wel; je zit maar in je huis te wachten tot 

er iets gebeurt of dat iemand opbelt; op de televisie is er ook al niets bijzonders meer, het lijkt alsof ik alles al 

een keer gezien heb”. “Wanneer mogen we weer komen?”. Zomaar een paar quotes.  

De themaochtenden worden gemiddeld door 10 mensen bezocht. Een enkele keer komen er ook moeders met 

wie al individueel contact is opgebouwd. De inloop heeft dit jaar (nog) niet voldoende kunnen groeien.  

Februari - Thema Valentijnsdag  

 

 
 

Maart – thema Internationale 

Vrouwendag 

 

Oktober - Thema Eenzaamheid 

Samen kerstkaarten maken 

Kinderactiviteiten (2) 

De planning was om maandelijks een (grote) kinderactiviteit te doen. We zijn in februari gestart met een 

spelletjes- en creatieve middag. Kinderen konden een schilderij maken, knutselen, zich laten schminken en 

voorlezen. Ondertussen ging de projectmedewerkster met de moeders in gesprek, o.a. om hulpvragen op te 

halen. De filmmiddag in maart werd gecanceld. In augustus was er ook voor de kinderen een herstart. Met de 

Stichting Move/Project Move in 1 dag een activiteit in de zomervakantie georganiseerd. Daarna een tweede 

Move in 1 dag in de herfstvakantie (oktober) voorbereid en kinderen geworven, maar helaas moeten afzeggen.  

Samenvattend: de consequenties van de coronacrisis 

De belangrijkste consequenties van het niet door kunnen laten gaan van de bijeenkomsten en grotere 

activiteiten is dat het laten ontstaan van onderlinge hulpnetwerkjes nog niet echt van de grond kon komen. Een 

andere consequentie is dat de individuele noden alleen maar erger werden. Er is veel bemiddelend werk gedaan 

om tegemoet te komen aan allerlei hulpvragen. Het werk werd telefonisch en online zo goed mogelijk 

voortgezet. Dit werkt als het gaat om praktische noden, maar niet als het gaat om nood aan sociaal contact!   
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3. Beeld van de wijk 
Subvragen: ‘Hoe ziet de wijk er uit? Welke mensen wonen er en wat zijn hun talenten en/of problemen?  

Welke organisaties zijn er actief? Welke rol speelt de overheid? Wie doet wat?’ 

De wijk Zevenkamp 

Zevenkamp telt ruim 16.000 inwoners, waaronder relatief veel eenoudergezinnen. De wijk heeft drie 

basisscholen, een grote speeltuin, een zwembad, een winkelcentrum in het hart van de wijk en een kleinere 

winkelstrip. De Ontmoetingskerk Zevenkamp is er met het Inloophuis De Regenboog, tevens de werkplek van 

de projectmedewerkster. Pameijer heeft eveneens een inloophuis. Er zijn twee gezondheidscentra. Openbaar 

vervoer is vooral de metro met drie haltes. Er is een (informele) voedsel/kledingbank (particulier initiatief).  

Welke mensen wonen er en wat zijn hun talenten en problemen? 

In Zevenkamp moet 46% van de bevolking rond zien te komen van een laag (chronisch) huishoudinkomen (bron 

gemeente Rotterdam, wijkprofiel, cijfers CBS ’20). Het aantal mensen met een uitkering is als volgt: 

- Werkloosheidsuitkering  =   260 

- Bijstandsuitkering   =   820 

- Arbeidsongeschiktheidsuitkering= 790 

- AOW     = 2450 

Aanleiding voor dit project waren signalen dat in de wijk veel alleenstaande moeders van allerlei nationaliteiten 

met grote moeite proberen het hoofd boven water te houden en hun kinderen op te voeden. Deze wijkbewoners 

worden vaak bejegend vanuit de toenemende druk op ‘zelfredzaamheid’, wat voor de meesten van hen echter 

te hoog gegrepen is. Keiharde sancties bij betalingsachterstanden, bureaucratische en ondoorzichtige 

regelgeving zijn maar al te zeer bekend. Juist voor deze kwetsbare mensen is de focus van dit project gelegd op 

‘dichtbij, praktisch, concreet en snel, op een menselijke manier dingen regelen en hoop geven’. Een andere 

beperking bij veel formele instanties is dat zij na verloop van een aantal maanden hun interventie moeten 

stoppen, ondanks dat de problemen bij de bewoners niet ophouden en/of opgelost zijn. De 

projectmedewerkster van de Buurtbron is dan nog steeds wél beschikbaar om inwoners bij te blijven staan. Haar 

beschikbaarheid gedurende 3 dagen per week is de constante factor. 

Het ‘verkennende’ van dit project heeft nu gestalte gekregen: er tekent zich meer en meer een beeld van de 

wijk af: er ís gewoon armoede, er zijn veel alleenstaande moeders, er zijn geldzorgen, er gaat in het leven van 

deze mensen voortdurend wat mis. Er zijn mensen die tussen wal en schip vallen. Vooral ouderen met een 

korting op de AOW en/of alleen een AOW uitkering hebben het moeilijk. Maar ook alleenstaande moeders en 

in het bijzonder moeders met een niet-Nederlandse achtergrond, die vaker worstelen met een taalachterstand, 

onvoldoende steunnetwerkjes hebben, de weg niet weten naar allerlei instanties voor hulp. 

In dit project wordt, misschien ten onrechte, veel aandacht besteed aan de problemen die mensen hebben. 

Armoede en eenzaamheid/sociaal isolement vormen daarin de rode draad. Niet zelden in combinatie met 

relatieproblemen, gezondheidsproblemen, opvoedverlegenheid en problemen op andere leefgebieden. We 

hebben vooral contact met mensen die ergens mee zitten en gebrek hebben aan talent of hun talenten nog niet 

ontdekt hebben. En in mindere mate met mensen die zich juist in willen zetten voor anderen, die tijd en talenten 

‘over hebben’. Wel is het zo dat we bij alle hulpvragers zoeken naar die talenten die misschien zijn weggezakt, 

die geen kans krijgen om tot bloei te komen of waarvan mensen zich nog niet bewust waren. Daarmee willen 

we mensen bemoedigen, hun zelfredzaamheid vergroten en hen stimuleren ook voor anderen iets te doen en 

daardoor bij te dragen aan een zorgzame gemeenschap in de wijk. Dat heeft tijd nodig: de beweging is ingezet. 

De hulpvragen zijn divers. In de uitgebreide lijst in bijlage 1 is een onderverdeling gemaakt naar leefdomein. In 

het algemeen kan opgemerkt worden dat schaarste aan geld van invloed is op het wonen, leefstijl, (goede) 

voeding en gezondheid enz. en andersom. Maar bovenal geeft schaarste aan geld veel stress. Mensen in 

armoede leven voortdurend in stress. Er kan immers elke dag een moeilijke brief komen van de deurwaarder, 
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de gemeente of anderszins. Hoe meer stress, hoe minder goed mensen reageren en soms vreemde keuzes 

maken. De projectmedewerkster doet haar uiterste best om stress-sensitief te werken: d.w.z. luisteren en niet 

oordelen. Met als doel om niet meer stress toe te voegen, maar juist te proberen stapsgewijs de stress weg te 

nemen. De hoofdzaken te scheiden van de bijzaken. Mee te denken over prioriteiten: wat zullen we eerst 

aanpakken. Eén weekend zonder stress is al waardevol voor de moeders die zij spreekt.  

Naar aanleiding van een vraag vanuit de gemeente/gebiedsorganisatie Prins Alexander en het Laurensfonds 

heeft de projectmedewerkster beijverd dat door middel van een focusgesprek in beeld is gekomen welke 

hulpvragen er op de verschillende plekken in Zevenkamp worden opgehaald. Het focusgesprek is begeleid door 

een onderzoeksbureau (Marion Mathijssen Onderzoek & Training) Zeven (informele) organisaties hebben 

deelgenomen aan het groepsgesprek. Doel was om van daaruit te kijken naar a) of het aanbod aansluit op de 

(hulp)vragen en b) er een samenwerking kan ontstaan om de hulpvragers nog beter van dienst te kunnen zijn. 

Inloopspreekuren worden georganiseerd door welzijnspartijen, maar ook door vrijwilligers(organisaties). 

Onderzocht is ook waar de formele en de informele hulp- en dienstverlening elkaar kunnen versterken. (Bron: 

‘Factsheet n.a.v. overleg focusgroep dd. 25-11-2020’). De projectmedewerkster heeft een actieve rol en inbreng 

gehad in de focusgroep en neemt de nodige actiepunten voor 2021 mee voor haar eigen werk. Hieronder een 

grafische weergave van de inventarisatie van hulpvragen (november 2020) en een eerste inventarisatie van de 

netwerken van formele en informele hulpverleningsinstanties in Zevenkamp.  

Beeld van de wijk: 

 

Welke hulpvragen worden gesteld? 

  



De Buurtbron | verslag 2020 project Zevenkamp – blad 9 
 

 

9 
 

Geldzaken en geldzorgen: bij al deze gezinnen is er sprake van geldzorgen. Het bekende ‘aan het eind van mijn 

geld hou ik altijd een stuk maand over’ is op deze gezinnen van toepassing. Of zoals een moeder het verwoordt: 

ik kan rondkomen, maar er is nooit iets extra’s voor de kinderen, er is geen buffer. Elke dag geldzorgen hebben, 

geeft stress en dat is wat de projectmedewerkster vooral bij de moeders tegenkomt. Er zijn ook gezinnen die 

per se niet in de molen van de gemeente willen terechtkomen. En er is sprake van schaamte en daardoor 

vraagverlegenheid. Dit zijn de moeders/gezinnen die tussen wal en schip vallen. Door een luisterend oor te 

bieden, daarbij niet te oordelen en mee te denken over mogelijke (deel)oplossingen bereikt zij dat moeders ook 

blije dagen ervaren. Zij zorgt voor die extra’s die helpen om het vol te houden. Door de moeders te helpen met 

formulieren om iets aan te vragen, of een brief uit te leggen, fondsen te werven voor bijvoorbeeld sport- of 

cultuuractiviteiten, vakantie-uitstapjes, verjaardagen, laptops enz., kortom het uitzoekwerk. En als de situatie 

té ernstig is, stimuleert zij dat er ook aangeklopt wordt bij de formele instanties zoals gemeente, kredietbank, 

enz.  

Veiligheid: een paar moeders komen uit een situatie van huiselijk geweld. Bij één moeder is de ex een stalker; 

voor haar heeft de projectmedewerkster contact met hulpverlening en wijkagent. Voor moeder zelf is zij de plek 

waar ze haar hart kan luchten. Steeds meer moeders weten haar te vinden. Wie laaggeletterd is, neemt vaker 

contact op, want er is altijd wel een brief die om reactie vraagt. Al zijn de vragen simpel, beantwoording vergt 

telkens weer uitzoekwerk. Regelgeving verandert regelmatig, bijvoorbeeld de regels voor bijzondere bijstand. 

Het blijft zaak om relevante informatie en contacten paraat te hebben en te zorgen dat deze up to date blijven. 

Daarmee wordt ook direct het belang van een uitgebreid en fijnmazig netwerk in (en buiten) de wijk duidelijk. 

Organisaties die actief zijn in de wijk 

In het sociaal domein zijn o.a. zorginstellingen zoals Aafje, Laurens en Humanitas, Middin, Pameijer en de ASVZ 

actief in Zevenkamp. Buurtwerk en Dock zijn welzijnspartijen met een opdracht van de gemeente. Samen010 is 

er actief in seniorencomplex Aar, Nieuw Verlaat alsmede in de 5Havens/Charlie Toorop en Wilskracht Werkt in 

een seniorencomplex van Laurens. Het relevante netwerk bestaat uit formele `en informele organisaties, o.a. 

 

Bovenstaand schema is nog niet volledig. De projectmedewerkster heeft een ruimer netwerk van contacten, 

zowel binnen als buiten de wijk. Zij neemt o.a. deel aan netwerken zoals de Werkplaats Sociaal Domein, 

Vlechtwerk Noord, APPA, Zinvol Actief, Coalitie Erbij Rotterdam. Hieronder een korte toelichting van een 

belangrijke partner in de wijk, Elly’s Place, en verder enkele nuttige stadsbrede netwerken. 

Elly’s Place; een belangrijke vindplaats voor kwetsbare wijkbewoners. Elly’s Place is een particulier initiatief; een 
informele voedsel- en goederenbank in Zevenkamp. Elly’s Place verzamelt voedsel via een eigen netwerk van 
bedrijven en organisaties; de voedselpakketten worden op donderdagmiddag door vrijwilligers samengesteld 
en op vrijdagmiddag uitgedeeld. Bij Elly’s Place komen mensen die op de een of andere manier niet bij de 
reguliere voedselbank terecht kunnen. Deze mensen zijn (bij de start) doorverwezen door de formele instanties, 
zoals welzijnspartijen, wijkteam en andere hulpverleners. Van velen is inmiddels niet meer duidelijk hoe zij bij 
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Elly’s Place terecht zijn gekomen. Een aantal van hen heeft duidelijk een ggz-achtergrond. Alhoewel de uitgifte 
op de vrijdagmiddag doorgaans soepel verloopt, wil het weleens voorkomen dat iemand agressief wordt. De 
vrijwilligers raken vervolgens ook overstuur. De projectmedewerkster is gemiddeld eenmaal per twee weken 
aanwezig tijdens de uitgifte en biedt een luisterend oor aan de vrijwilligers; voert soms dat moeilijke gesprek 
met de klant, zoekt uit welke organisatie bij de betreffende klant hoort (dat lukt niet altijd vanwege privacy) en 
schakelt zo nodig de hulpverlener in. De bemoeienis rondom het bestaansrecht van Elly’s Place heeft geleid tot 
een formeel gesprek met de wethouder Armoedebestrijding. Intussen is bekend dat Elly’s Place nog een jaar 
kan blijven ‘zitten’ in het huidige pand. In 2021 moet nieuwe huisvesting worden gezocht. De 
projectmedewerkster verleent actieve ondersteuning aan Elly om deze belangrijke voorziening in de wijk te 
kunnen houden. 
 
Werkplaats Sociaal Domein Zuid Holland Zuid. De projectmedewerkster werkt mee in het Werkteam Armoede 
en Schulden. Deelnemers zijn medewerkers van gemeente Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, de BAR-
gemeenten, een incassobedrijf, een fonds, diverse welzijns- en zorgpartijen. Er is een experiment gestart om 
helder te krijgen wat werkt/niet werkt voor de hulpvrager als je juridisch/financieel en sociaal combineert; dit 
om te komen tot een meer integrale aanpak/interventie. Deelname levert haar nuttige contacten op. Contacten 
die zij ‘normaal’ niet zou tegenkomen. Contacten op wie zij een beroep zou kunnen doen als zij er zelf met een 
casus niet uit zou komen. Vanwege de coronamaatregelen zijn de meeste bijeenkomsten online. 
 
Vlechtwerk Noord: dit is een netwerkoverleg van welzijns- en zorginstellingen op casusniveau. De overleggen 
waren dit jaar digitaal. De projectmedewerkster heeft in 2020 de bijeenkomsten niet bijgewoond; zij volgt de 
ontwikkelingen aan de hand van de verslagen die zij krijgt. 
 
APPA (Armoedeplatform Prins Alexander): vanwege corona is dit jaar slechts tweemaal vergaderd. De 
projectmedewerkster was hier niet bij, zij volgt de ontwikkelingen via de verslagen. Sinds april wordt door 
collega Bart elke maand een nieuwsbrief gemaakt. De projectmedewerkster levert incidenteel een bijdrage. 
 
Zinvol Actief: dit is een netwerk van instanties die met vrijwilligers werken. Ook hier geen vergaderingen 
bijgewoond maar de ontwikkelingen volgen via de verslagen. 
 
Coalitie Erbij Rotterdam: een netwerk van organisaties die zich bezighouden met sociaal isolement en 
eenzaamheid. De projectmedewerkster doet mee in de werkgroep versterking individuele netwerken. Deze 
werkgroep is in 2020 gestart met het inventariseren van good practices (welke projecten werken, welke niet), 
gericht op versterking van het individuele netwerk van mensen in eenzaamheid. Er zijn zeven projecten bekeken. 
Conclusie is dat elk project goed is zoals het is. Elk project richt zich op een bepaalde doelgroep. In februari 2021 
staat een online conferentie gepland. In januari bespreekt de werkgroep welk nieuw thema aan aan te pakken. 
 

Reflectiepanel Schuldenaanpak gemeente Rotterdam: het reflectiepanel is in feite een klankbordgroep voor het 

programma Schuldenaanpak van de gemeente Rotterdam. Het doel is consultatie op een aantal zaken die in het 

programma ontwikkeld worden waarvoor advies aan ervaringsdeskundigen gevraagd wordt. De 

projectmedewerkster is er min of meer ingerold en levert een bijdrage in de vorm van praktijkvoorbeelden. Zij 

heeft hier contacten kunnen leggen die zij benut bij het ondersteunen van de moeders en weet welke 

ontwikkelingen op stapel staan m.b.t. aanpak van schulden. 

De rol van de overheid 

De gemeente Rotterdam is aanwezig en actief in de wijk in de vorm van het Wijkteam en via het programma 

Schuldenaanpak/EFT, Expertise Team Financiën. Samenwerking met hen is op casusniveau. Verder is de 

gemeente betrokken d.m.v. het gesubsidieerd welzijnswerk zoals Buurtwerk en Dock en middels stedelijke 

armoedeprojecten, zoals ‘Gers met Geld’. In november jl. is afgesproken om in 2021 in gesprek te gaan met de 

gemeente over een vorm van ondersteuning van informele/vrijwilligersorganisaties bij de aanpak van armoede. 

De projectmedewerkster zal actief bijdragen aan de totstandkoming van dit overleg.  
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4. Eerste resultaten 
Subvragen: Wat is de toegevoegde waarde van het project en waarin/waarmee wil het, het verschil maken?  

Lukt dat al een beetje en waarin is dat al zichtbaar geworden? 

De toegevoegde waarde van het project en het verschil dat we willen/kunnen maken: 

De toegevoegde waarde van dit project zit op twee niveaus: 1. dat van individuele wijkbewoners en 2. van de 

wijk als geheel. 

Ad 1: een belangrijk (beoogd) effect van het werk is dat mensen zich gehoord en serieus genomen voelen, dat 

ze bemoedigd worden en weer perspectief krijgen. Dat lukt in een aantal situaties. Door alleen maar een 

aandachtig luisterend oor te bieden, krijgen hulpvragers hun emoties weer onder controle, krijgen ze weer 

overzicht over hun situatie en zakt de stress waardoor ze weer tot (verstandig) handelen komen. Door een paar 

kleine dingen aan te reiken via een telefoontje, een formulier mee invullen, een goede doorverwijzing, krijgen 

mensen weer de moed om verder te gaan. Om ’s morgens uit bed te komen, hun situatie onder ogen te zien en 

zelf weer de regie te nemen. 

Ad 2: het tweede niveau bestaat grotendeels uit het verbinden van allerlei hulpverlenende instanties en 

organisaties aan elkaar zodat de lijntjes onderling kort en open zijn. Dit in het belang van hulpvragers: dat zij 

snel en adequaat geholpen kunnen worden. Daar ontbreekt het in de praktijk helaas nog al eens aan. Ook dit 

brengt veel stress en frustratie voor individuele hulpvragers met zich mee en kost de werker vervolgens veel 

extra tijd: luisteren naar het verhaal, de hulpvraag ontrafelen, goed doorverwijzen. Maar vooral zorgen – d.m.v. 

een warme overdracht – dat de doorverwijzing effectief is en mensen daadwerkelijk geholpen worden. 

Onderstaande situaties zijn de eerste voorbeelden hiervan. Voor meer voorbeelden zie bijlage 1 (pag. 14). 

Ja, het lukt al een beetje en het wordt o.a. zichtbaar in diverse situaties 

Een deel van de opdracht is om in contact te komen met kwetsbare mensen in de wijk, o.a. met als doel 

vroegsignalering van problemen en preventie t.a.v. verergering van de situatie. Dit lukt vooral zodra bewoners 

doorkrijgen dat ze bij je terecht kunnen voor allerlei praktische hulp. Door steeds meer bekend te raken bij 

bewoners èn bij andere (in)formele organisaties en instanties, kloppen er steeds meer mensen bij haar aan. 

Signalen verder brengen: van één moeder met schulden heeft zij de casus helemaal uitgeschreven om duidelijk 

te krijgen bij hoeveel verschillende loketten deze mevrouw moet aankloppen om zaken te regelen. Deze casus 

heeft zij gedeeld met de Werkplaats Sociaal Domein van de Hogeschool Rotterdam en InHolland. Vervolgens is 

de casus terechtgekomen bij het programma Sociaal Vitaal (Vitale Delta) van de Hogeschool Leiden (integrale 

wijkaanpak en armoedeproblematiek). De projectleider Camilla Jaspers heeft de projectmedewerkster 

geïnterviewd en de casus wordt verwerkt in een online boekje dat binnenkort verschijnt. 

Het is de stress die gepaard gaat met de (geld)zorgen die moeders bijna tot wanhoop drijft. Behalve luisteren 

probeert zij per zorgpunt mee te kijken naar mogelijkheden en –zo die er zijn– de moeders daarover te 

informeren, of zelf de informatie eerst op te zoeken en de moeders door te verwijzen of vooraf openingen te 

maken bij andere instanties voor de doorverwijzing. Interprofessioneel werken: meer en meer begint zich een 

rol als interprofessioneel werker af te tekenen (uit: Vitale Delta/ Camilla Jaspers, Hogeschool Leiden), oftewel 

verbinder tussen diverse formele en informele hulpverleners. De projectmedewerkster gaat zelf niet in de 

hulpverlenersrol, maar wordt regisseur van de hulp. Haar inzet is dat mensen de juiste hulp krijgen en dat 

verschillende hulpverleners onderling afstemmen en goed samenwerken. 

Taal: het niet (voldoende) beheersen van de Nederlandse taal bemoeilijkt het de moeders om optimaal mee te 

doen in de samenleving, de kinderen te helpen met huiswerk, bij administratieve en andere regelzaken. Toen 

de taallessen vanwege corona stopten, kwamen er hulpvragen over mogelijke andere plekken voor taalles. Het 

online aanbod voor het volgen van taallessen was voor deze moeders niet haalbaar, al was het alleen maar 

omdat er geen computer in huis was. Vervolgens heeft de projectmedewerkster: 
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✓ Voor hulp bij het voorlezen een moeder in contact gebracht met het project VoorleesExpress van de 

Stichting Mano; deze moeder beheerst de Nederlandse taal onvoldoende, al verstaat ze de taal wel en 

kan ze zich wel redden. Haar zorg is de uitspraak van Nederlandse woorden. Als zij die zelf niet goed kan 

uitspreken, kan zij de juiste uitspraak van Nederlandse woorden ook niet goed doorgeven aan de (jonge) 

kinderen;  

✓ voor hulp bij begrijpend lezen én hulp voor kind met leerachterstand; gezin gekoppeld aan de Stichting 

Samen Bouwen we Rotterdam; een vrijwilligersorganisatie die kinderen matcht met ‘ooms en tantes’;  

✓ maatje gezocht voor kind van 14 op bijzondere school; dit kind zit op een bijzondere school omdat ze 

op de reguliere school niet voldoende meekomt; zij heeft verder geen enkele beperking. Op de 

bijzondere school waar de andere kinderen wél een (vorm van) beperking hebben vindt zij geen 

aansluiting en wordt gepest. De school werkt aan oplossingen. Via Steunpunt Zevenkamp staat zij ‘in de 

wacht’ tot het project Schoolmaatje van de Stichting Move van start gaat. 

Deze signalen over taal heeft ons doen besluiten om een minibibliotheek in te richten met een eenvoudig 

concept: je kunt boeken lenen of meenemen en houden én boeken die je niet meer leest, mag je naar de 

minibieb brengen. Als het goed loopt, wil de projectmedewerkster te zijner tijd ook voorleesmiddagen voor 

kinderen organiseren. De opening van de Minibieb stond gepland in november; is vanwege corona uitgesteld.  

 

Er zijn drie extra boekenkasten 

aangeschaft. In de minibieb zijn 

ook kinderboeken te vinden.  

 

Met de minibieb proberen wij 

niet alleen het lezen en 

leesplezier te bevorderen. 

Ervaring leert dat moeders die de 

Nederlandse taal niet voldoende 

beheersen, graag kinderboeken 

meenemen.  

 

Omdat er ook veel vraag is naar 

gratis (kinder-)activiteiten, zal in 

de minibieb ook informatie 

hierover te vinden zijn.  

 

Vanuit een andere hoek kwam een waardevolle tip. Een website waar je woorden kunt controleren of deze niet 

boven Taalniveau B1 zijn. Wanneer mensen een lager taalniveau hebben is er sprake van laaggeletterdheid. De 

website laat alternatieve woorden zien die vaak worden gebruikt en onder taalniveau B1 vallen. De website 

geeft meteen de alternatieven. Niet alle woorden staan erin, maar je komt al een heel eind. Link naar de website 

https://www.ishetb1.nl/search. De projectmedewerkster maakt gebruik van deze website als zij op zoek is naar 

makkelijke woorden om iets uit te leggen. De volgende stap is om ook de moeders die het Nederlandse niet 

voldoende beheersen, op deze website te wijzen. Liefst tijdens een bijeenkomst, zodra dit kan.  

Leerkring Integrale en gezinsgerichte aanpak Rotterdamse gezinnen 

Projecten die door Het Laurensfonds financieel worden ondersteund, worden gevolg door Mariette Lusse, lector 

aan de Hogeschool Rotterdam. Ook het project Steunpunt Zevenkamp wordt gevolgd. Op de eerste bijeenkomst 

zijn de deelnemers (de gezinnen) besproken. De volgende bijeenkomsten zijn in 2021. Voor november stond het 

tweede verdiepend gesprek gepland.   

https://www.ishetb1.nl/search
https://www.ishetb1.nl/search
https://www.ishetb1.nl/search
https://www.ishetb1.nl/search
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PR - Werving deelnemers, zowel volwassenen als kinderen  

Voor de activiteiten in februari en maart zijn steeds flyers gemaakt, gedrukt en rondgebracht in bepaalde 

straten; met hulp van de vrijwilligers van het inloophuis. Daarnaast stuurt de projectmedewerkster voor elke 

activiteit een bericht via Whatsapp naar haar contacten. Voor de activiteiten in augustus/oktober is vooral 

telefonisch en via Whatsapp geworven. Met name omdat het aantal deelnemers beperkt moest blijven. Behalve 

de flyers die in het begin van het jaar zijn verspreid, is via artikelen in de Zevenkrant editie 4 en 5 bekendheid 

gegeven aan de activiteiten van Inloophuis De Regenboog. Langzamerhand raakt het project beter bekend. 

2021: Een stap verder 

In de teksten tot nu toe is al aangegeven hoe het project door kan gaan, met of zonder coronamaatregelen. 

Voor de specifieke doelgroep van dit project, de moeders, is het zaak om door te gaan, de moeders te blijven 

opsporen. En zodra het weer mogelijk is om groepsbijeenkomsten te organiseren, te komen tot netwerken van 

moeders die elkaar kunnen helpen, elkaar tips kunnen geven over hun manier van ‘overleven’. Een belangrijke 

lijn die doorgezet gaat worden is die van het collectief. Dat wil zeggen het laten ontstaan van groepjes bewoners 

die samen een steunnetwerkje vormen. Als moeder de schaamte over hun (armoede)situatie zouden kunnen 

overwinnen en hun zorgen ook met andere moeders zouden willen delen, zouden ze elkaar kunnen helpen met 

praktische zaken. Zij blijft de dames daartoe stimuleren en heeft een Whatsapp groep voor hen aangemaakt. 

Het werkt nog niet, tenminste niet in die zin dat de dames zorgen met elkaar delen. Maar ook dit kost tijd. Deze 

aanpak is vooral ondersteunend voor individuele bewoners. 

De tweede lijn is het verder versterken van de onderlinge bekendheid en samenwerking tussen de informele 

netwerken voor hulp en zorg, en de formele instanties voor hulp en zorg, plus de dwarsverbanden hiertussen. 

Het blijft van belang om op veel plekken te komen, mee te doen aan overleggen en zorgen dat iedereen de 

projectmedewerkster kent, dat zijn haar ‘spin in het web’ functie goed kan vervullen. Maar er tegelijkertijd voor 

de zorgen dat die kennis en contacten ook geborgd worden, dat er steeds meer samenhang ontstaat binnen de 

wijk. Dat zowel bewoners als instanties elkaar weten te vinden. 

Met dit project kunnen we de armoede niet oplossen, alleen helpen verzachten. De projectmedewerkster is 

bereid om overal aan de bel te trekken om aan te tonen dat er een makkelijk toegankelijke noodfonds moet 

komen voor mensen met kleine schulden, dat zou al zoveel tijd en zorgen schelen. We kunnen ook de andere 

zorgen en problemen niet oplossen, alleen helpen verzachten. Maar ook dat betekent vaak al zoveel. Als we 

daarmee kunnen zorgen dat mensen weer perspectief zien, letterlijk weer ‘zin’ krijgen, is dat heel waardevol. 

Het is lastig om bij dit soort projecten in getallen aan te geven, hoe succesvol de aanpak is. De cijfers in het 

verslag geven enig inzicht in hoeveel behoefte er is aan de hulp die de projectmedewerker verleent, maar vooral 

de beschrijving van de hulpvragen geeft een beeld van de praktische en emotionele steun die zij aan mensen 

biedt. En misschien nog belangrijker: hoe zij bijdraagt aan het tot stand laten komen van zorgzame netwerken 

in de wijk. Van bewoners onderling maar ook van formele en informele organisaties die ontdekken dat zij in 

aanvulling op elkaar meer kunnen bereiken dan alleen.  
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Bijlage 1:  Overzicht van hulpvragers en hulpvragen in Zevenkamp (2020) 
Een bloemlezing uit de praktijk van de projectmedewerkster. 

Een deel van mijn opdracht is om in contact te komen met kwetsbare mensen in de wijk, o.a. met als doel 

vroegsignalering van problemen en preventie t.a.v. verergering van de situatie. Dit lukt vooral zodra bewoners 

doorkrijgen dat ze bij je terecht kunnen voor allerlei praktische hulp. Door steeds meer bekend te raken bij 

bewoners èn bij andere (in)formele organisaties en instanties, kloppen er steeds meer mensen bij mij aan. 

Soms blijft het bij een eenmalig contact, soms vloeien er vervolggesprekken uit voort en volgen er meer 

hulpvragen. Als er al een hulpverlenende organisatie betrokken is bij de hulpvrager en diens gezin, wijs ik de 

mensen er standaard op dat zij hun ondersteuner melden dat ze met mij contact hebben. Het moet immers niet 

zo zijn dat ik de formele ondersteuner in de wielen ga rijden. Een luisterend oor en tips zijn in sommige kwesties 

al voldoende. Vanuit Wijkteam Zevenkamp worden met name mensen doorgestuurd die een goedkope fiets 

nodig hebben. Ik kan mensen koppelen aan het fietsplan van De Buurtbron en dit blijkt een goede ingang te zijn 

om met mensen in contact te komen. 

De doorverwijzingen door collega Bart betreffen gezinnen met multiproblematiek. Bart maakt en heeft contact 

met deze bewoners bij het uitgiftepunt van de Voedselbank in Ommoord. Daar komen ook bewoners van 

Zevenkamp. De hulpvragen zijn divers, zie de verschillende kopjes hieronder of in de lijst.  

Algemeen signaal – kwetsbare buurten: elders in deze rapportage schrijf ik over mijn bemoeienis met Elly’s 

Place. Door mijn betrokkenheid bij Elly en haar werk heb Ik inzage in haar clientèle. Leg ik de adresgegevens van 

de klanten van Elly’s Place en die van ‘mijn’ hulpvragers naast elkaar, dan vallen twee plekken/straten in 

Zevenkamp op. Deze plekken verdienen nadere aandacht.  

Hulpvragers en hulpvragen 

De hulpvragers heb ik onderscheiden in: 

- alleenstaanden met meer dan één hulpvraag 

- gezinnen met meerdere vragen. 

De belangrijkste categorieën hulpvragen zijn 

• Fietsen en fietsplan 

• Huisraad  

• Kleding 

• Huisdieren 

• Laptop/computer 

• Sporten 

• (vrijwillige) Ouderbijdrage school 

• Administratie en brieven 

• Woning/wonen 

• Werk 

• Schulden en armoede (o.a. voedselpakketten/kleding/huisraad/extraatjes voor kinderen) 

Hieronder volgt van elk van bovenstaande categorieën hulpvragers en hulpvragen een korte uitleg + 

voorbeelden uit de praktijk van het afgelopen jaar. 

Alleenstaanden met meer dan één hulpvraag 

Van de 5 alleenstaande hulpvragers (zie tabel pag. 2) kwamen de volgende vragen;  

1) Fiets nodig én een vraag over ordenen van de administratie (nog niet uitgevoerd);  

2) Vanwege conflict met de advocaat letselschade, helpen met het schrijven van een brief voor een afspraak én 

meegaan naar de advocaat; doorverwezen naar Juridisch loket;  
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3) Vanwege angst voor alleen doodgaan de vraag of meneer wekelijks gebeld kan worden, waar kunnen zijn 

katten terecht mocht hij komen te overlijden én een vraag voor voedselpakket bij Elly’s Place;  

4) Mevrouw kan vanwege MS haar voedselpakket niet zelf afhalen. De Voedselbank Ommoord heeft niet elke 

week vrijwilligers die haar pakket kunnen bezorgen, zeker in coronatijd was er tekort aan vrijwilligers. Inmiddels 

heeft de Voedselbank een nieuwe vrijwilliger gevonden. 

Een bijkomende hulpvraag betrof het PGB, zij is niet op de hoogte gesteld dat het PGB was gestopt. Haar 

verzorger (moeder) had dit ook niet in de gaten en nu was het weer wachten op een volgende hulpverlener om 

de aanvraag in orde te maken. Het geheel werd ook nog eens vertraagd door het coronavirus. Constatering: 

mensen zijn zelf niet alert op dit soort zaken maar ook hulpverleners signaleren dit niet op tijd. Mevrouw voelt 

zich eenzaam en daarom hou ik regelmatig telefonisch contact.  

5) Vraag voor fiets en fondswerving voor een nieuw elektrisch fornuis (dit laatste is niet gelukt).  

Gezinnen met meerdere vragen – soorten vragen 

Van de 31 gezinnen met wie ik regelmatig contact heb gehad in 2020 kan ik het volgende melden (zie onder de 

verschillende kopjes). Het gaat om schaarste aan geld en daardoor schaarste aan (hulp)middelen om optimaal 

mee te kunnen doen in de samenleving. Ik prefereer een informele werkwijze en zaag de mensen niet door op 

alle levensdomeinen. Die komen tijdens de gesprekken vanzelf aan de orde waardoor ik een beeld krijg van de 

zorgen die er spelen. Wel stel ik standaard de vraag of de hulpvragers al elders in ondersteuning zijn. Ik adviseer 

hen dan om hun hulpverlener/ondersteuner te melden over de contacten met mij. Bij drie moeders was het 

nodig om zelf in contact te treden met de betreffende hulpverleners. Toestemming gevraagd en gekregen en 

met de hulpverleners de kwesties besproken. Eenmaal betrof het huiselijk geweld en heb ik ook de wijkagent 

gesproken.  

Interprofessioneel werken: hier begint zich voorzichtig mijn rol af te tekenen als interprofessioneel werker (uit: 

Vitale Delta/ Camilla Jaspers, Hogeschool Leiden), oftewel verbinder tussen diverse formele en informele 

hulpverleners. Ik ga zelf niet in de hulpverlenersrol, maar wordt regisseur van de hulp. Mijn zorg is dat mensen 

de juiste hulp krijgen en dat verschillende hulpverleners onderling afstemmen en goed samenwerken. 

Fietsen en fietsplan: de Buurtbron heeft een fietsplan. Het fietsplan is een goed middel om in contact te komen 

met de doelgroep. De Buurtbron neemt de fietsen af bij een project in Zevenhuizen, een leerwerkproject voor 

mensen met lange afstand tot de arbeidsmarkt. De Buurtbron betaalt 35 euro per fiets. Cliënten betalen 25 euro 

voor een fiets, de rest wordt gesubsidieerd door de diaconie. Doorverwijzingen voor het fietsplan komen van 

het wijkteam Zevenkamp en andere hulpverleners, maar ook sleutelfiguren in de wijk sturen mensen door. Er is 

ook vraag naar een plek voor reparatie van fietsen. Er zijn twee plekken waar ik de mensen naar toe kan 

verwijzen. Het Leger des Heils heeft om de twee weken een Repaircafé en Pameijer heeft sinds kort een 

reparatiewerkplaats in de wijk. 

In 2020 zijn 15 fietsen voor een klein prijsje ‘verkocht’. Twee kinderfietsen zijn gratis weggegeven. Op dit 

moment (eind oktober 2020) zijn er nog 4 fietsen ‘in bestelling’. Ik hoor van de mensen altijd terug dat een fiets 

een besparing op de kosten voor openbaar vervoer oplevert. En ze zijn mobieler. Het fietsplan heeft vier 

‘nieuwe’ contacten voor het inloophuis opgeleverd. Twee oudere dames meldden dat ze door de fiets vaker 

naar buiten gaan, ook om in beweging te blijven omdat het lopen wat moeilijker gaat. Het lukt helaas niet altijd 

om op korte termijn een passende fiets aan te bieden.  

Vraag en aanbod huisraad: hergebruik van spullen (of het nu om fietsen, huisraad, kleding enz. gaat) is niet 

alleen IN maar is in het armoedevraagstuk gewoon een praktische oplossing. Ik word regelmatig benaderd door 

hulpverleners en wijkbewoners die op zoek zijn naar tweedehands huisraad (koelkast, wasmachine, kinderbed 

etc.). Af en toe is er ook aanbod. In beide gevallen stuur ik via de email een bericht naar deelnemers van het 

Armoedeplatform Prins Alexander én via telefoon en Whatsapp naar cliënten. In Zevenkamp speelt al enige 

jaren de vraag voor een vorm van opslagplaats, tot nu toe zonder succes. Bij tijd en wijle kaart ik dit punt weer 

aan bij de gemeente/gebiedsorganisatie PA en het Wijkcomité Zevenkamp.  
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Kleding: voor kleding verwijs ik de mensen door naar Elly’s Place. Zo nodig doe ik vooraf ‘een goed woordje’ 

voor de mensen met geldzorgen. Cliënten die lid zijn van de reguliere voedselbank kunnen op de website van 

de Stichting Kinderen van de Voedselbank een aanvraag doen. De website is gebruiksvriendelijk. Een enkele keer 

verwijs ik door (door het invullen van een formulier) naar de Stichting Kledingbank Rotterdam. Ik help mensen 

dus vooral de weg te vinden naar mogelijkheden om gratis kleding te krijgen. 

Huisdieren: voedselpakketten bevatten niet standaard voedsel voor huisdieren. Hier is wel vraag naar. Soms 

kunnen de mensen op mijn voordracht terecht bij Elly’s Place. Verder heb ik een lijst van dierenvoedselbanken 

in Rotterdam en omgeving. Ik laat echter de hulpvragers verder zelf de aanvraag doen. De vraag van een meneer 

die bang is wat er met zijn katten gebeurt mocht hij komen te overlijden, was voor mij aanleiding voor 

uitzoekwerk. Ik heb inmiddels een lijst van (dieren)organisaties die hulp kunnen bieden.  

Laptop/computer: vrijwel elk gezin waar ik mee in contact kwam liep tijdens de coronatijd (lockdown) tegen het 

feit aan dat er geen computer of laptop in huis was. Moeders hadden in de krant gelezen dat de gemeente 

laptops weggaf aan kinderen op de basisschool. En vroegen mij hoe zij hiervoor ook in aanmerking konden 

komen. Daarop ben ik eerst op zoek gegaan naar hoe de vork nu precies in de steel zat. Het bleek dat de 

gemeente de laptops aan de scholen schonk. Kinderen kregen er een in bruikleen van de school gedurende de 

lockdown. In gezinnen met meer dan twee kinderen was één laptop niet voldoende om online lessen te volgen 

en alles wat erbij hoort. Na veel schrijven, bellen, praten en uitleggen is het gelukt om financiering te vinden 

voor vijf nieuwe laptops. Voor één gezin een leenlaptop geregeld, voor twee andere gezinnen een 

tweedehandse laptop kunnen regelen. Vier andere gezinnen kregen een nieuwe laptop dankzij de fondsen en 

een particuliere gift. Nog een paar gezinnen staan in de wacht voor een laptop. Ik blijf verder zoeken naar andere 

mogelijkheden.  

Sporten: het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit 

gezinnen waar te weinig geld is voor sportieve of creatieve lessen. Ouders kunnen echter zelf geen aanvraag 

doen, dit kan alleen worden gedaan door een intermediair. Gewoonlijk had het Jeugdfonds spreekuur in het 

Huis van de wijk, maar vanwege corona was dit spreekuur komen te vervallen. Ik heb er eerst voor gezorgd om 

intermediair te zijn en vervolgens voor zes kinderen de aanvraag geregeld.  

(Vrijwillige) ouderbijdrage: in september is het nieuwe schooljaar begonnen en komen de rekeningen voor 

(vrijwillige) ouderbijdragen weer binnen. Moeders zoeken naar mogelijkheden voor kwijtschelding van de 

ouderbijdrage. Er schijnen fondsen te zijn die een tegemoetkoming geven, maar een dergelijke aanvraag loopt 

altijd via de school. Dus verwijs ik de moeders door naar de school van hun kind(eren). Wanneer de moeders de 

Nederlandse taal niet voldoende beheersen om de tekst op de website van de school te begrijpen, leg ik de 

inhoud uit én geef mee welke vragen zij in het gesprek met de school kunnen stellen.  

Een signaal over doorschuiven… kinderen van 12 t/m 17 jaar krijgen van de gemeente Rotterdam een 

jeugdtegoed van 500 euro op de Rotterdampas. Ik sprak iemand uit het onderwijs, die zei dat moeders de 

vrijwillige ouderbijdrage best uit dat tegoed kunnen betalen. Daar is het voor bedoeld, vond de school. Mij lijkt 

dat niet terecht. Eerder sprak ik iemand van een fonds voor een aanvraag voor sportkleding en sportschoenen 

voor een kind van 14. Dit kind heeft een groeiprobleem en heeft speciale sportschoenen nodig. Bovendien (zegt 

moeder) dat haar zoon elke drie maanden nieuwe kleding nodig heeft omdat hij zo snel groeit. Ook dit fonds zei 

dat moeder de sportkleding uit het jeugdtegoed kon betalen, want daar was het voor bedoeld. Dit klopt, maar 

het vraagt wel uitleg aan de moeder(s) om hen te helpen hun onkosten en mogelijkheden uit de diverse fondsen 

op een rij te zetten en passende beslissingen te nemen. 

Administratie en brieven: het begrijpen van brieven is voor sommige mensen erg lastig. Zeker voor de 

moeders die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Er zijn meerdere plekken in de wijk waar mensen 

hiervoor hulp kunnen vinden (Checkpoint, kerk, maatjes, Leger des Heils), maar het gebeurt ook wel dat ik 

word benaderd. Daar waar het financiën betreft, zoals brieven van de Belastingdienst, leg ik de brief wel uit, 

maar verwijs altijd door naar de eigen hulpverlener of bewindvoerder.  
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Woning – wonen: ik kan niet ondersteunen bij de vraag naar een (andere) woning. Dat leg ik mensen uit en 

kijk wat ik wèl kan doen om hen op weg te helpen. Onderstaand het soort vragen waar mensen mee bij mij 

komen. 

1) Een gezin met een moeder met MS. Zij kan haar voedselpakket niet zelf afhalen en is daardoor afhankelijk 

geworden van vrijwilligers die haar voedselpakket bezorgen. Deze moeder woont driehoog en het klimmen 

wordt steeds moeilijker. Haar directe vraag aan mij betrof ‘hoe kom ik zo snel mogelijk aan een 

benedenwoning?’ Zij wordt ondersteund door het CvD en is bekend bij en met het wijkteam. Er is voldoende 

ondersteuning om haar heen. Haar ondersteuner adviseert om eerst een urgentieverklaring aan te vragen. En 

moeder moet daartoe zelf de eerste stappen nemen. Daar kan ik haar wel in stimuleren. Dat heeft geholpen, de 

urgentieverklaring is aangevraagd. 

2) Drie situaties (twee gezinnen en een alleenstaande man) die te duur wonen en twee gezinnen die te klein 

woonden. Het eerste probleem gaat over de vraag hoe ze aan een goedkopere woning kunnen komen. Dat is 

niet makkelijk nu de woningnood zo groot is, zeker niet als mensen het liefst in Zevenkamp willen blijven. Twee 

andere gezinnen zijn inmiddels verhuisd uit Zevenkamp; het ging hier om gezinnen met vier en vijf kinderen. Zij 

hebben buiten de wijk passende woonruimte gevonden.  

3) Een ander hulpvraag betreft een alleenstaande mevrouw die naar een woning zoekt. Zij is na haar scheiding 

bij een vriend ingetrokken en wil graag terugverhuizen naar Zevenkamp. 

4) Een heel andere vraag betrof de ondersteuning van een moeder die wateroverlast had gekregen vanwege 

een gesprongen leiding. Deze werd pas op vrijdagmiddag na werktijd ontdekt en heeft veel schade veroorzaakt. 

Vanaf die vrijdag hebben zij en haar zoon als het ware met een koffer met spullen van de ene plek naar de 

andere plek gezworven. Uiteindelijk heeft het ruim drie maanden geduurd voordat de woning weer was 

opgeknapt en zij terug konden verhuizen. Gedurende dit proces raakte mevrouw regelmatig in conflict met de 

woningcorporatie, de verzekering, haar bewindvoerder etc. De stress liep bij haar bij tijd en wijle heel hoog op, 

wat weer leidde tot een volgend conflict met één van de partijen. Door op die momenten als intermediair op te 

treden, kon ik de stress enigszins wegnemen en was moeder weer in staat om realistisch te kijken naar de zaken. 

Ik heb dus niets feitelijk voor haar geregeld, ben alleen gedurende het hele proces zonder oordeel voor haar 

aanwezig geweest. Mevrouw had door de stress haar emoties niet meer onder controle en in onze gesprekken 

werd zij weer rustig. Hier bewees de presentiebenadering zijn waarde. 

Werk: vier hulpvragen betreffen moeders die naarstig op zoek zijn naar werk.  

1) Een moeder vertelt dat het inkomen van haar man te klein is om groter/duurder te gaan wonen; zij huren nu 

één kamer van 50 m2 bij een particulier. Zij zoekt een baan voor drie dagen in de huishouding, dat zou helpen 

om beter te gaan wonen. Moeder spreekt heel erg slecht Nederlands, zit wel op taalles. Het niet beheersen van 

de Nederlandse taal is een belemmering om werk te vinden. Ik houd voor haar vraag en aanbod op de website 

van Nextdoor in de gaten. Soms is daar vraag naar hulp in de huishouding.  

2) Ook moeder twee loopt tegen het taalprobleem aan; vanwege corona zijn overal de taallessen gestopt. Zij 

heeft in Duitsland een diploma voor verpleegkundige in de ouderenzorg behaald en dat is nu erkend. Een tweede 

belemmering is het feit dat zij jonge kinderen heeft en dus alleen tussen 9.00 en 15.00 uur beschikbaar is voor 

werk. Ondanks dat er een enorme vraag is naar verplegend personeel, lukt het niet om haar aan een baan te 

helpen. Een zorginstelling wil haar wel als hulp in de huishouding hebben, maar voor slechts 16 uur per week. 

Omdat het solliciteren met alles wat erbij hoort, digitaal gaat (d.m.v. een formulier per e-mail), lukt het deze 

moeder niet om vragen stellen over mogelijke alternatieven. Intussen is haar ziekte-uitkering (UWV) gestopt en 

is er een aanvraag voor de bijstand gedaan. Uiteraard kan ik mevrouw niet helpen aan een baan, maar wat ik 

wel kan (en ook gedaan heb) is haar Engelstalig CV en sollicitatiebrief te vertalen naar het Nederlands. 

Vervolgens heb ik contact gezocht met de afdeling recruitment van een zorginstelling. Zij stuurden via mail een 

sollicitatieformulier, helaas geen telefoonnummer om te bellen voor een maatwerk-mogelijkheid. Ik heb haar 

instructies gegeven hoe de vragen op het sollicitatieformulier in correct Nederlands te beantwoorden. Daarna 

heb ik een contact bij een andere grote zorginstelling geraadpleegd. Hij meldde dat er geen banen zijn van 9.00 
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– 15.00 uur; een shift begint om 8.00 uur en stopt om 14.00 uur. Van een derde grote zorginstelling intussen via 

via het telefoonnummer kunnen bemachtigen, die moet ik nog bellen.  

Wat heeft mijn inzet opgeleverd in deze beide gevallen? Doordat deze moeders hun verhaal bij mij konden doen, 

hadden ze weer de moed om ’s morgens uit bed te komen!! 

3) Moeder drie zit ook in de ziektewet. Zij heeft een administratieve opleiding gedaan en zoekt naar een 

leerwerkplaats. Ik help meekijken naar mogelijkheden. Sinds september 2020 heeft de gemeente Rotterdam 

scholingsvouchers. Deze moeder hier op gewezen.  

4) Moeder vier ook gewezen op de scholingsvoucher van de gemeente Rotterdam. Deze moeder verloor haar 

baan vanwege corona. Daarna is zij nog tweemaal kort via uitzendbureaus aan het werk geweest, maar tot 

tweemaal toe in de proeftijd ontslagen. Dit had enorme gevolgen voor haar financiële situatie, terwijl mevrouw 

al schulden had.  

Niet alleen moeders, ook vaders spreken mij aan als zij in de problemen zijn geraakt. Ik sprak met drie vaders 

die hun baan zijn kwijtgeraakt door het coronavirus. Er is nu minder inkomen, geen extraatjes voor de kinderen 

én exen die het hen moeilijk maken om de kinderen te zien (zeggen zij). Twee krijgen al ondersteuning van 

wijkteams. De derde vader die als zzp-er had gewerkt en nu werkloos is geworden, heb ik gewezen op de 

scholingsvoucher van de gemeente. Deze vader is lastig te bereiken, zijn telefoon is kapot, hij heeft geen 

computer. Ik kan hem alleen spreken bij Elly’s Place als hij op vrijdag zijn voedselpakket komt halen.  

Schulden: alhoewel de gezinnen niet bij mij aankloppen vanwege schulden, duiken die in vervolggesprekken wel 

op. Als er sprake is van Voedselbank én leefgeld, dan is het duidelijk dat er een bewindvoerder in het spel is en 

dat er geldzorgen zijn. Sommige alleenstaande moeders zijn als de dood voor de gemeente, daar willen ze niet 

terechtkomen met hun schulden. Ik ondersteun een moeder die perse niet in de gemeentelijke molens terecht 

wil komen. Zij doet er alles aan om haar geldzaken zelf te regelen. Ik heb voor haar vrijwilligers van Budgetbeheer 

i.o. ingeschakeld die haar hebben geholpen om alle schulden op een rij te krijgen en alle afbetalingen te 

automatiseren. Het gaat goed, zolang er geen onverwachte dingen gebeuren. Als vervolgens de kat een ongeluk 

krijgt komt er weer een rekening bij… 

Moeders doen hun best om de tering naar de nering te zetten. Gaan zorgvuldig om met kinderbijslag en andere 

extra’s zoals het Jeugdtegoed. Maar een dagje uit of een activiteit waarvoor je moet betalen zit er niet in. Een 

buffer opbouwen voor calamiteiten lukt ook niet. Het is voortdurend puzzelen. Een moeder met een kleine 

schuld kon een bedrag lenen uit de calamiteiten-pot van De Buurtbron; zij betaalt 40 euro per maand af en is in 

maart 2021 klaar. Dat de Buurtbron haar hiermee kon helpen heeft haar geholpen om zonder schuld opnieuw 

te beginnen. Van een andere moeder weet ik dat zij bij een kerk een schuld heeft; haar dankbaarheid is groot, 

want daardoor kon zij haar financiële situatie beter overzien. 

 

“You helped me a lot Sherita. And I’m really grateful for that. Especially at the beginning when I was having 

financial problems. You helped me and the church gave me the money. I was even more surprised and thankful 

that they gave me part of the money free as a gift. Thanks very much Sherita. God bless your work.” 

jonge moeder, 29 jaar  

 

Eén moeder daarentegen koos voor een geheel andere strategie om uit de schulden te komen: zij liet zich 

overhalen om te gaan beleggen en is alles kwijt, dat wil zeggen een deel van haar uitkering van die maand. 

Bovendien is haar bankrekening als ‘ezel’ gebruikt. Nu moet ze eerst door alle formele instanties heen: politie, 

gemeente, corporatie enz. Op dit punt ondersteun ik haar niet, maar bied wel dat luisterend oor en zorg voor 

de extraatjes voor haar dochter van 10.  

 



De Buurtbron | verslag 2020 project Zevenkamp – blad 19 
 

 

19 
 

Bemiddeling bij fondsen voor noodhulp en extraatjes 

Ik kan de moeders niet helpen met geld als er schulden zijn, er is geen noodpot beschikbaar maar het is ook niet 

mijn rol. Ik zie dat er geen extraatjes zijn, geen buffer, geen geld voor kleding, geen verjaardagen vieren. Wat ik 

wel kan doen is allerlei fondsen en potjes zoeken en benaderen die soelaas kunnen bieden. Ik heb bijvoorbeeld 

contacten met de Stichting Blije Gift. Die geeft tijdelijk waardebonnen om voedsel te kunnen kopen aan gezinnen 

wiens aanvraag deelname aan de reguliere Voedselbank nog in behandeling is. Tweemaal heb ik met succes een 

beroep gedaan op deze stichting voor moeders met geldzorgen. Deze moeders vielen niet echt binnen hun 

voorwaarden, maar de stichting was bereid een uitzondering te maken. Blij met dit maatwerk!  

Ik ben ook intermediair voor de Stichting Jarige Job die een verjaardagstas ter beschikking stelt voor kinderen in 

armoede. 

De gemeente Rotterdam heeft winterpakketten ‘uitgedeeld’ via St Jarige Job. Je kon als intermediair hier een 

aanvraag voor doen. Heb voor 30 kinderen een pakket aangevraagd en ook gekregen.  

In de periode dat de scholen dicht waren, heb ik voor één moeder een beroep kunnen doen op Netwerk Dak 

voor subsidie voor een buitenschommel. Het duurde even voordat de schommel daadwerkelijk veilig in de tuin 

geplaatst kon worden; mede omdat door de coronatijd geen vrijwillige helpers te vinden waren voor deze klus. 

Collega Bart bood uitkomst.  

“Ik heb geen schulden maar een groot deel van mijn inkomen is weggevallen sinds het plotselinge overlijden van 

mijn man. Ik kom wel rond, maar vaak heb ik geen ruimte in mijn budget om leuke dingen te doen of een cadeau 

voor mijn kinderen te kopen.” 

Als er schaarste is aan geld en je kan je kind geen extra’s bieden, dan is een gratis uitje of anderszins een welkom 

aanbod….. Gelukkig is er Stichting Laat ze Maar Lachen voor een extraatje wat je anders niet zou doen. De 

stichting organiseert maandelijks in een aantal grote steden een geheel gratis dagje uit voor kinderen van 4 t/m 

12 jaar. Als Buurtbronwerker heb ik een account aangevraagd en ik meld regelmatig kinderen aan uit gezinnen 

die bij mij bekend zijn. Helaas moest ook deze stichting pas op de plaats maken vanwege corona. Ter 

compensatie boden zij een aantal gezinnen gratis kaartjes aan voor Plaswijckpark (gezinnen met kleinere 

kinderen) of Fun Forest (klimbos voor gezinnen met grotere kinderen). Zeven gezinnen uit Zevenkamp kregen 

een kaartje voor een dagje uit in augustus, net voordat de scholen weer begonnen. Twee andere gezinnen 

reageerden te laat op mijn vraag en konden niet meer meedoen omdat de kaartjes ‘op’ waren.  

Wat is mijn rol? En hoe pak ik het aan? Ik meld gezinnen/kinderen nooit ongevraagd aan. Ik bel de moeders op 

of stuur een Whatsapp en vraag of hun kind belangstelling heeft. Dan meld ik de kinderen via een speciale code 

aan. De stichting neemt daarna rechtstreeks contact met de moeders op. Ik ben slechts intermediair. Voor 

kaartjes Plaswijck en Fun Forest moeten alle kinderen met opgave van leeftijd worden opgegeven. De kaartjes 

kreeg ik digitaal met instructies toegestuurd. Die heb ik vervolgens weer doorgestuurd naar de gezinnen. Voor 

drie gezinnen een print gemaakt en afgegeven, zodat ze de aanmelding bij de kassa via hun mobieltje konden 

doen.  

Stichting Armoedefonds / schoolspullenpas. Ik ken de stichting vanwege mijn vrijwilligerswerk. Een aanvraag 

voor 17 schoolspullenpassen voor het schooljaar 2020/2021 werd gehonoreerd. Een artikel hierover in de 

Zevenkrant (wijkkrant Zevenkamp) leidde ertoe dat nog drie andere gezinnen mij belden om een pas aan te 

vragen. Deze actie is alleen voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. Op dit moment 

(november 2020) ben ik aan het inventariseren of er kinderen in de wijk zijn die hiervoor in aanmerking komen. 

Ik vraag ook altijd rond bij andere actieve (bewoners)groepen én vrijwilligersorganisaties (o.a. de stichting Cocon 

en Vluchtelingenopvang).  

Stichting Armoedefonds / ouderenproject. Dit is een project om in coronatijd ouderen een brievenbuspakketje 

te sturen. Ik heb een aanvraag ingediend voor 42 ouderen; de aanvraag is gehonoreerd. De pakketten zijn in 

december binnengekomen en verdeeld. Het waren mooie pakketten. De ouderen zijn ‘gevonden’ via Inloophuis 
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De Regenboog, Elly’s Place, de Stichting Cocon (Antilliaanse ouderen) én de ouderengroep Himmat 

(Hindoestaanse ouderen in Zevenkamp) en via collega Bart Starreveld (Ommoord).  

Actie Pepernoot: het bestuur van de Buurtbron heeft een account bij de Actie Pepernoot van Stichting 

Kinderhulp. Het is gelukt om 48 kinderen op te geven. De aanvraag is gehonoreerd en inmiddels heb ik alle 

gezinnen een code kunnen doorgeven om online een cadeau voor de kinderen te bestellen. Een paar moeders 

zijn niet digitaal vaardig én begrijpen de instructies niet goed. Ze hebben een mobieltje, geen computer. Met 

deze moeders heb ik een afspraak gemaakt om samen de bestelling te doen. Andere moeders zijn al aan het 

kopen en sturen via de Whatsapp berichten en hartverwarmende bedankjes.  

 

[Ramona, de dochter van één van de moeders 

maakte voor mij deze bedankkaart.] 

Eveneens via Stichting Kinderhulp: 2 nieuwe laptops geregeld voor twee jongeren. En voor 8 tienermeisjes 

pakket met maandverband aangevraagd en gekregen. Dit naar aanleiding van gesprekken met de moeders die 

aangaven dat maandverband zo duur is… 

Via Fonds Bijzondere Noden Rotterdam geld kunnen regelen voor een nieuwe wasmachine voor een inwoner 

van Ommoord. 

Samenvattend 

Het verlichten van armoede door het regelen van allerlei extraatjes was aanvankelijk geen expliciet onderdeel 

van mijn functieomschrijving. Maar het is wel een dankbaar onderdeel ervan, en ook een goede manier om 

bekend en zichtbaar te worden en een vertrouwensrelatie op te bouwen met kwetsbare moeders in de wijk. 

Meer en meer heb ik ontdekt dat ik in het armoedevraagstuk een rol heb als dienstverlener die de (geld)zorgen 
een beetje kan helpen verzachten. In de discussie over het zelfredzaam maken van mensen weet ik nu dat het 
zelden gaat om verwijtbaar gedrag. Het is geen nieuws meer dat (geld)stress invloed heeft op het gedrag van 
mensen. Het is bekend dat mensen dan vreemde keuzes maken, niet in actie komen, afspraken vergeten, 
documenten/bewijsstukken/informatie niet op een rij hebben, er sprake is van passiviteit, dat er emotionele 
uitbarstingen volgen, vergeten om wijzigingen door te geven, een negatief zelfbeeld hebben én een negatieve 
blik op de maatschappij. Ik blijf daarom inzetten op stress-sensitief werken: geen stress toevoegen, maar stap 
voor stap wegnemen, informatie op meerdere manieren aanbieden, het effect van stress bespreekbaar maken, 
opties bieden en meedenken én ondersteunend zijn.  
De sessie in november (focusgroepsgesprek 25-11) krijgt een vervolg. Het verslag is besproken met de gemeente 
en Het Laurensfonds. En ik zal het voortouw nemen om te komen tot een zogenoemde Armoedetafel in 
Zevenkamp. Met de gemeente is afgesproken om komend jaar te praten over een vorm van ondersteuning 
richting informele/vrijwilligersorganisaties in hun werk bij de aanpak armoede. Verder ben ik al gestart met het 
organiseren dat in de maanden februari en maart 2021 alle inloopspreekuren in Zevenkamp ‘ruimte maken’ 
voor hulp bij het aanvragen van kwijtscheldingen gemeentelijke/provinciale heffingen. En ervoor te zorgen dat 
de sociale kaart op het gebied van armoede(projecten) steeds actueel is.  
Tot slot wil ik blijven stimuleren dat moeders met elkaar kleine netwerkjes vormen om elkaar te helpen met en 
bij de dagelijkse vraagstukken: informatie over goedkope spullen/huisraad/voedsel én wellicht samen een 
activiteit starten. Bijvoorbeeld samen een walk en talk groep oprichten. 
 
Sherita Thakoerdat, 23 december 2020  
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Bijlage 2: Overzicht uitgevoerde activiteiten en eerste (zichtbare/merkbare) resultaten 
 

Met dit format is vorig jaar een start gemaakt. De bedoeling was om aan de hand van concrete activiteiten een 

beeld te krijgen van het werk: waar bestaat het uit, wat doet de projectmedewerker zoal en hoe komen 

contacten en netwerken tot stand? Maar ook om verder door te denken over zichtbare/merkbare resultaten 

en effecten op de langere termijn. Voor de individuele bewoners in kwestie en voor de wijk als geheel. Dus ook 

impact die pas op iets langere termijn zichtbaar wordt en die uiteindelijk het succes van het project uitmaakt, 

daar ging het om! Dit jaar is dit overzicht niet uitputtend ingevuld, de detailinformatie staat al in bijlage 1. Er 

zijn drie activiteiten uitgelicht en bij wijze van voorbeeld op deze wijze geëvalueerd. 

| 

Input 

Wat heb ik gebruikt 

Geld, materiaal, uren 

Activiteit 

Wat heb ik 

gedaan 

Output 

Wat heb ik 

bereikt 

Directe 

resultaten 

Outcome=effect 

Doordat ik dit heb 

bereikt, is het 

volgende 

merkbaar 

geworden 

Impact 

Nog bredere 

effecten 

Veranderingen 

die zonder u niet 

waren gebeurd 

Fietsplan: De Buurtbron heeft een fietsplan. Het fietsplan is een goed middel om in contact te komen met de 

doelgroep. De Buurtbron neemt de fietsen af bij een project in Zevenhuizen, een leerwerkproject voor mensen 

met lange afstand tot de arbeidsmarkt. De Buurtbron betaalt zelf 35 euro per fiets. Cliënten betalen 25 euro 

voor een fiets. Doorverwijzingen voor het fietsplan komen van het wijkteam Zevenkamp en andere 

hulpverleners, maar ook sleutelfiguren in de wijk sturen mensen door. Er is ook vraag naar een plek voor 

reparatie van fietsen. Er zijn twee plekken om mensen naar toe te verwijzen. Het Leger des Heils heeft om de 

twee weken een Repaircafé en Pameijer heeft sinds kort een reparatiewerkplaats in de wijk.  

Input: geld, materiaal, uren Uren (+ De Buurtbron legt er 10 euro per fiets bij). Niet altijd lukt het om op 

korte termijn een passende fiets aan te bieden. De hulpvragers moeten dan 

nogmaals langskomen.  

Activiteit: wat is er gedaan In 2020 zijn 15 fietsen ‘verkocht’. Twee kinderfietsen zijn gratis weggegeven. 

Op dit moment (december 2020) zijn er nog 2 fietsen ‘in bestelling’. 

Directe resultaten Mensen die een fiets krijgen vertellen later dat het hen een besparing op OV-

kosten oplevert. Plus vier ‘nieuwe’ contacten voor het inloophuis.  

Effect: door dit resultaat is het 

volgende merkbaar geworden 

Mensen zijn mobieler geworden. Twee oudere dames meldden dat ze door 

de fiets vaker (samen) naar buiten gaan, ook om in beweging te blijven omdat 

het lopen wat moeilijker gaat. 

Impact: veranderingen die 

zonder u niet waren gebeurd 

Daar is op deze termijn nog niet zoveel over te zeggen. Het draagt zeker bij 

aan gezondheid (vitaliteit) en welbevinden (onderhouden sociale contacten).  

Vraag en aanbod huisraad: Regelmatig komen er vragen van hulpverleners en wijkbewoners die op zoek zijn 

naar 2e hands huisraad (koelkast, wasmachine, kinderbed etc.). Af en toe is er ook aanbod. 

Input: geld, materiaal, uren Uren, computer en telefoon voor e-mail + Whatsapp + telefonisch contact 

Activiteit: wat is er gedaan N.a.v. een vraag via e-mail een bericht gestuurd naar deelnemers van het 

Armoedeplatform Prins Alexander én via telefoon en/of Whatsapp naar 

cliënten. 

Directe resultaten Niet altijd resulteren vraag en aanbod in een match.  

Effect: door dit resultaat is het 

volgende merkbaar geworden 

In Zevenkamp speelt al enige jaren de vraag voor een vorm van opslagplaats. 

Bij tijd en wijle kaart de projectmedewerkster dit punt aan bij de 
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gemeente/gebiedsorganisatie PA en het Wijkcomité Zevenkamp. Omdat zij 

hierin rechtstreeks optrekt met bewoners, heeft zij recht van spreken.  

Merkbare effecten zijn ook dat de scherpe kantjes van armoede verzacht 

worden en mensen zich bemoedigd voelen door deze praktische hulp. 

Impact: veranderingen die 

zonder u niet waren gebeurd 

Door deze vorm van onderlinge hulp dragen we bij aan zorgzame netwerken 

in de wijk. We regelen praktische hulp dichtbij. Mensen die het wat beter 

hebben leren om stil te staan bij de waarde van tweedehands goederen en 

spullen niet ‘zomaar’ weg te doen, maar eerst na te denken of er een ander is 

die er mee geholpen is. Draagt bij aan onderlinge solidariteit en circulaire 

economie. 

Laptop/computer: Vrijwel elk gezin liep tijdens de coronatijd (lockdown) tegen het feit aan dat er geen 

computer of laptop in huis was. Moeders hadden in de krant gelezen dat de gemeente laptops weggaf aan 

kinderen op de basisschool. En vroegen of zij hiervoor ook in aanmerking konden komen.  

Input: geld, materiaal, uren Uren, telefoon, computer (e-mails) 

Activiteit: wat is er gedaan Eerst uitgezocht hoe de vork nu precies in de steel zat. Het bleek dat de 

gemeente de laptops aan de scholen schonk. Gezinnen met kinderen op de 

basisschool kregen een laptop in bruikleen van de school gedurende de 

lockdown. In gezinnen met meer dan twee kinderen was één laptop echter 

niet voldoende om online lessen te volgen en alles wat erbij hoort. Daarom 

zijn er ook andere wegen (fondsen) gezocht om extra laptops te regelen. 

Directe resultaten Na veel schrijven, bellen, praten en uitleggen is het gelukt om financiering te 

vinden voor vijf nieuwe laptops. Voor één gezin een leenlaptop geregeld, voor 

twee andere gezinnen een tweedehandse laptop kunnen regelen. Vier andere 

gezinnen kregen een nieuwe laptop dankzij fondsen en een particuliere gift. 

Nog een paar gezinnen staan in de wacht voor een laptop.  

Effect: door dit resultaat is het 

volgende merkbaar geworden 

Hiermee is voorkomen dat deze kinderen een leerachterstand opliepen – of 

erger nog: gedemotiveerd raakten voor hun schoolwerk. 

Voor de moeders scheelde het veel stress, zowel de geldstress omdat ze hun 

kinderen zelf geen computer of laptop konden geven, maar ook doordat er 

minder ruzie in huis was over het gebruik van de computer(s). 

Impact: veranderingen die 

zonder u niet waren gebeurd 

Deze faciliteiten dragen bij aan kansengelijkheid voor kinderen. Namelijk door 

op korte termijn te regelen dat ze ‘gewoon’ mee kunnen doen. Het werkt ook 

preventief door op de langere termijn te voorkomen dat ze misschien 

voortijdig school verlaten en daarmee perspectief verliezen op een financieel 

zelfstandige en gezonde toekomst. 

 

De resultaten (kwantitatief en kwalitatief) worden in een volgend jaarverslag uitgewerkt. 

**************** 

Verslag: Sherita Thakoerdat 

Rotterdam, december 2020 

 


