
 

 

 

JAARVERSLAG 2 0 1 4 
 

 

hier staan de deuren open 

is de ruimte besloten 

hier wordt gewacht 

gedacht aan vrede 

verscheidenheid gevierd 

hier wordt gezocht naar 

leven dat leefbaar is 

hier wordt geluisterd 

naar zijn of haar verhaal 

daar is er maar één van 

 

Gedicht van Marieke van Leeuwen, stadsdichter Dordrecht t.g.v. dertig jaar bestaan van De Buitenwacht 

 

 

 

Stichting De Buitenwacht 

25-4-2015 



2 
 

VOORWOORD 
Voor u ligt het jaarverslag 2014 met daarin een terugblik van de activiteiten die het afgelopen 

jaar zijn uitgevoerd door het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van De Buitenwacht te 

Dordrecht. 

Terugkijkend op 2014 zijn er naast de reguliere activiteiten een aantal opmerkelijke mijlpalen 

te noemen:  

 De Manifestatie Sociaal Doe het Zelven van 26 februari 2014 in De Buitenwacht.  Een 

aantal betrokken organisaties en personen, te weten PvdA, Groen Links, SP, FNV 

lokaal, Arme Schaap, Cliëntenraad SDD en De Buitenwacht, heeft dit georganiseerd. 

Aan het einde van de dag hebben alle politieke partijen het Sociaal Manifest en de 

Activiteitenkalender ondertekend. Een omschrijving van de activiteiten in 2014 vindt 

u in dit jaarverslag. 

 De landelijke conferentie Drie transities: veel sociale opgaven! Hoe nu verder? van 

woensdag 24 september 2014 georganiseerd door het Tympaan Instituut samen met 

STEK, Haagse Hogeschool en Movisie. Deze vond plaats in De Buitenwacht en er 

waren 120 sociale professionals uit het hele land aanwezig. De Buitenwacht werd 

gevraagd een workshop te organiseren over onze werkwijze en aanpak. De deelnemers 

van de workshop vonden dit erg inspirerend.  

 Samenwerking met Fontys Hogeschool, de opleiding levensbeschouwelijk werker. In 

2014 is er met Fontys een samenwerking gestart. De Buitenwacht heeft aan de eerste 

jaars studenten van de opleiding Levensbeschouwelijk Werker een presentatie 

gegeven over de ontstaansgeschiedenis, visie en aanpak van De Buitenwacht.  Een 

stagiaire van het tweede jaar heeft het afgelopen jaar bij ons stage gelopen en de 

voorzitter van De Buitenwacht is als gastdocent gevraagd voor de deeltijdopleiding.  

Het gedicht op de voorkant geeft goed weer wat De Buitenwacht is.  

Een organisatie die in dertig jaar uitgegroeid is van een experiment tot een beweging en tot 

een gemeenschap. In dertig jaar zijn levensverhalen van mensen verbonden geraakt met de 

Buitenwacht. Dat is levende geschiedenis. De toekomst van dit verleden telt mee om De 

Buitenwacht vanuit Oud Krispijn perspectief te blijven geven. 

 

De Buitenwacht wordt sinds 2013 weer volledig gedragen door vrijwilligers en zonder al deze 

vrijwilligers zou de Buitenwacht niet kunnen bestaan. Daarom wil ik alle vrijwilligers die zich 

in de afgelopen jaar hebben ingezet en nog steeds inzetten hartelijk danken voor hun bijdrage. 

Zij maken het verschil voor de mensen. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag over 2014. 

In de bijlagen vindt u o.a. een uitvoerige beschrijving van het huiswerkhuis en de wijkwinkel. 

Namens het bestuur van De Buitenwacht, 

Riet Duykers 

Voorzitter 
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1. Organisatie 

 De organisatie van De Buitenwacht bestaat uit: 

 *  Het bestuur 

 *  De kerngroep van uitvoerende vrijwilligers 

 *  Administratief medewerker 

 *  Begeleider huiswerkhuis 

 *  Uitvoerende vrijwilligers 

 *  Stagiaires 

 *  De Stichting Vrienden van De Buitenwacht 

 We kunnen weer terugkijken op een enerverend 2014.  

 Er is weer veel gebeurd binnen de organisatie en ook in samenwerking met allerlei 

 organisaties. 

 De organisatie en de uitvoering van de projecten en activiteiten in D Buitenwacht is 

 voornamelijk in handen van vrijwilligers, waarbij ook in 2014 een bijdrage is geleverd 

 door de Stichting 50 Plus. Ter ondersteuning van de werkzaamheden is een 

 administratieve medewerkster voor 20 uur per week in dienst. 

 De Buitenwacht ontvangt beperkte subsidie van de gemeente Dordrecht, maar is in 

 belangrijke mate afhankelijk van fondsen, sponsoren en goede gevers. Ook De 

 Vrienden van De Buitenwacht steunen de organisatie zowel inhoudelijk als financieel. 

 Daarnaast vindt er verhuur van ruimten plaats.  

 

 Bestuur 

 Het werkbestuur van de Buitenwacht bestaat doorgaans uit 5 personen, waaronder een 

 dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.  

 Het afgelopen jaar was het bestuur niet geheel op sterkte en heeft enkele mutaties 

 gekend. 

 Er is in 2014 een nieuwe penningmeester aangetreden en een lid van het bestuur na 

 vijf jaren afgetreden. Gelukkig is deze vacature in de loop van het afgelopen jaar weer 

 met een nieuw lid opgevuld.  

 Het bestuur van De Buitenwacht is een werkbestuur, dat wil zeggen een bestuur dat 

 niet slechts op afstand bestuurt, maar dicht tegen de werkvloer aan opereert. 

 De Buitenwacht is een vrijwilligersorganisatie en vormt als officiële Stichting een 

 eigen rechtspersoon. De Buitenwacht kent slechts één administratieve beroepskracht 

 voor 20 uur in de week. Het uitvoerende werk wordt verricht door een vaste kern van 

 deskundige vrijwilligers. 

Het bestuur heeft in 2014 met een maandelijks overleg gehad met de kerngroep.  

Tijdens dit overleg wordt er teruggekeken op de afgelopen periode, staan we stil bij de 

 uitvoering en maken we afspraken over nieuwe activiteiten 
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 Deze zomer heeft het bestuur zelf een vrijwilligersfeestavond georganiseerd voor de 

 collega-vrijwilligers op de werkvloer, waarbij het sommige vrijwilligers zwaar viel dat 

 niet zij, maar het bestuur alles regelde en uitvoerde. De avond werd besloten met een 

 uitgebreide karaokewedstrijd wat tot grote hilariteit leidde. 

 

 Vrijwilligers  

 De vrijwilligers zijn mensen die uit eigen beweging zich hebben aangemeld en mensen 

 die in het kader van de participatie regelgeving een re-integratietraject volgen.  

 Belangrijkste ontwikkelingen in 2014: 

o Het bestuur heeft besloten om aan een vijftal die een vaste kern vormen en al 

langer bij de Buitenwacht werkzaam zijn, een vrijwilligersvergoeding te 

verstrekken. 

o Het bestuur is gestart met het voeren van individuele gesprekken met de 

vrijwilligers en deze vast te leggen in een vrijwilligerscontract. Hierin staat 

vermeld welke taken zij vervullen en hoeveel uur per week zij bereid en in staat 

zijn werkzaamheden te verrichten 

o Het bestuur hecht veel waarde aan de professionalisering van de vrijwilligers. 

Doordat de vrijwilligers steeds meer te maken met agressie en spanningen bij de 

bezoekers hebben de vrijwilligers het afgelopen jaar o.a. een cursus Omgaan met 

agressie gevolgd. Verder heeft De Rabobank ons een defibrillator geschonken en 

hebben een aantal vrijwilligers de cursus reanimeren gevolgd. 

  

     Interne organisatie en communicatie 

 Ook het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de voortgang van organisatorische 

 verbeteringen. De communicatie is directer geworden door het eens per maand 

 vergaderen van de nieuw gevormde kerngroep van uitvoerende vrijwilligers met het 

 bestuur. In de kerngroep zijn alle werkdisciplines uit De Buitenwacht 

 vertegenwoordigd. 

.   

 Vanuit het Mediapark en het Da Vinci college heeft het Mediabedrijf de Buitenwacht 

 geadopteerd, wat inhoudt dat zij ons gratis helpen bij het ontwikkelen van een 

 nieuwe nieuwsbrief, website en het bedienen van de sociale media.  

  

 Binnen de organisatie zijn verbeteringen aangebracht door middel van administratieve 

 protocollen, maar eveneens door het instellen van gedragsregels ter bevordering van 

 een goede verstandhouding en bewaking van een veilige sfeer binnen De Buitenwacht.  

 Niet alles wat het bestuur besluit wordt altijd door iedereen in dank afgenomen. Met 

 name waar het gaat over het inleveren van bepaalde privileges, zoals het ongelimiteerd 

 gebruik maken van het kopieerapparaat en het beperken van het aantal in omloop 

 zijnde sleutels, vergt vaak enige aandacht en uitleg. 
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 Financiën 

 De inkomsten van De Buitenwacht komen uit donaties, fondsen, collectes binnen 

 enkele kerken, donaties van Vrienden van de Buitenwacht en de opbrengst van 

 verhuur en activiteiten en sinds 2009 subsidie van de gemeente Dordrecht.  

 Daarnaast ontvangt De Buitenwacht voor enkele specifieke activiteiten subsidie van de 

 Gemeente Dordrecht, Impuls Onderkant Arbeidsmarkt.  

 Het wordt echter steeds moeilijker deze fondsen te blijven binden aan het werk van De 

 Buitenwacht. Zij stellen steeds vaker als voorwaarde dat alleen kosten voor concrete 

 nieuwe projecten kunnen worden aangevraagd. Het wordt dan ook steeds moeilijker de 

 vaste activiteiten van De Buitenwacht bekostigd te krijgen. We zullen hiervoor al onze 

 creativiteit en inventiviteit in moeten zetten. 

 Toch is het ons  in 2014 gelukt tot een evenwichtige inkomensverhouding te 

 komen vanuit  fondsen, van subsidies van de gemeente, bijdrage Da Vinci en uit eigen 

 inkomsten (verhuur, bijdragen, donaties). Van het Oranjefonds heeft de Buitenwacht 

 het afgelopen jaar een extra bedrag ontvangen in het kader van de postcodeloterij. Dit 

 bedrag is besteed aan verschillende activiteiten, en aan de aanschaf van een 

 beamerapparaat en een nieuwe geluidsinstallatie. Met behulp van een effectieve 

 fondsenwerving is het computerbestand vernieuwd en is er voor de wijkwinkel een 

 nieuw en veilig cliëntsysteem ingevoerd. 

 Het jaar 2014 kan positief worden afgesloten. 

 Hierdoor kan De Buitenwacht onafhankelijk blijven voortbestaan als een typische 

 multiculturele en multireligieuze doe-organisatie vanuit de maatschappelijke basis. 

 

 Samenwerking 

 De Buitenwacht is van oudsher een organisatie die op basis van signalen en 

 ongewenste ontwikkelingen in de samenleving op zoek gaat naar bondgenoten en 

 partners om deze signalen te verbreden en als het nodig is op de politieke agenda te 

 krijgen. 

 Juist in deze tijd waar bezuinigingen hard neerkomen op groepen bewoners specifiek 

 in Oud Krispijn maar ook elders in de stad, is deze samenwerking en bondgenootschap 

 essentieel. 

 Deze samenwerking is in 2014 geïntensiveerd en we zien dat steeds meer 

 organisaties de weg naar De Buitenwacht vinden en met ons willen samenwerken 

 waaronder: 

o Diaconaal Platform Dak- en Thuislozen 

o Raad van Kerken 

o Letswinkel en OKBZ Intentieverklaring Onderzoek Buurtbeheerbedrijf Oud 

Krispijn 

o Platform tegen Armoede Drechtsteden 

o Da Vinci College  

o MEE Drechtsteden 

o Aafje is gestart met een verpleegkundig spreekuur 

o Voedselbank Dordrecht 
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 Belangrijke gebeurtenissen 

o Participatie tijdelijke invulling Patersweg 

 De gemeente Dordrecht en woningcorporatie Trivire hebben de Buitenwacht gevraagd 

 het participatieproces te begeleiden van de tijdelijke invulling van de ruimte aan de 

 Patersweg. Deze begeleiding heeft een positief resultaat opgeleverd. De bewoners 

 hebben het verder opgepakt: er is een Stichting Groeituinen opgericht en een aantal 

 bewoners van de Patersweg hebben een eigen bewonersorganisatie opgericht. In de 

 bijlage vindt u een terugblik op het proces en de resultaten.  

 

o Platform tegen Armoede Drechtsteden.  

Op woensdag 26 februari heeft er in de Buitenwacht een manifestatie “sociaal doe het 

zelven” plaatsgevonden. Tijdens deze dag heeft een groot aantal organisaties en 

bewonersgroepen allerlei sociale initiatieven laten zien om de armoede tegen te gaan 

en de eigen kracht te versterken. Onder leiding van Hans Berrevoets vond er een 

discussie plaats met de lokale politici en aan het einde is er een activiteitenkalender en 

een sociaal manifest opgesteld. Een van de activiteiten uit deze kalender is het 

opzetten van een meldpunt bejegening Sociale Dienst.   

 

 

Verhuur van ruimten 

Bij de verhuur van de ruimte heeft het bestuur een tweesporenbeleid vastgesteld: 

o Aan organisaties, gemeenten en bedrijven die dit kunnen betalen wordt een 

huurtarief berekend op basis van de werkelijke kosten. 

o Aan organisaties en startende burgerinitiatieven, die nog niet beschikken over 

financiële middelen en die overeenkomen met de doelstelling van De Buitenwacht, 

wordt de ruimte om niet ter beschikking gesteld. Alleen de kosten voor koffie en 

thee worden in rekening gebracht. 

Afgelopen jaar hebben we onderdak geboden aan: 

o Netwerkbijeenkomsten en werkgroepen van Stichting 50Plus Drechtsteden 

o Stichting Drechtse Stromen in oprichting 

o Fietsvierdaagse Ronduitdordrecht 

We zien een stijging van deze startende burgerinitiatieven en De Buitenwacht wil deze 

initiatieven blijven ondersteunen. 
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2.  Doelstellingen en activiteiten 

De Buitenwacht organiseert een groot scala aan activiteiten en projecten. Deze zijn 

onder te delen vijf O’s: 

a. Ontmoeten 

b. Ontwikkelen 

c. Opkomen voor jezelf en de ander 

d. Organiseren van zingeving en viering 

e. Ontvangsten door verhuur ruimten 

 

a. Ontmoeten 

 De Buitenwacht stimuleert dat mensen uit verschillende culturele achtergronden met 

elkaar in contact komen en samen activiteiten ondernemen. In De Buitenwacht vinden 

ontmoetingen van mensen plaats die elkaar niet zo gauw tegenkomen Hierdoor komt er 

meer begrip voor elkaar en voor elkaars situatie. Het heeft tot gevolg dat mensen uit 

vele culturen meer samen optrekken en initiatieven voor de wijk opzetten. De 

Buitenwacht ondersteunt mensen in hun ontwikkeling en emancipatie en stimuleert hen 

tot een bredere deelname aan de samenleving.  

Doelen  

o vergroten betrokkenheid van mensen uit verschillende culturele achtergronden bij 

elkaar 

o bieden van ruimte om elkaar te ontmoeten en de dialoog aan te gaan 

o ondersteunen van de zoektocht naar gemeenschap en verbinding in 

verscheidenheid 

o werken aan samen leven – samen doen 

 

b. Ontwikkelen 

De Buitenwacht stimuleert dat mensen aan de basis ook met hun beperkingen, mindere 

kansen of mogelijkheden, een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dat kan 

door actief te zijn in De Buitenwacht of door vanuit De Buitenwacht de kracht of steun 

te vinden elders actief te worden. Cursussen die gegeven worden in De Buitenwacht 

geven mensen houvast om zich verder te ontwikkelen en zelfredzaamheid en 

weerbaarheid te kweken. Mensen worden gestimuleerd en ondersteund in het 

ontwikkelen en ten uitvoer brengen van eigen initiatieven.  
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Doelen 

o vergroten van deelname in buurt en wijk van de deelnemers 

o stimuleren en ondersteunen van activiteiten van deelnemers gericht op meedoen 

in de samenleving 

o ruimte bieden voor en ondersteunen van eigen initiatief en activiteit van mensen 

o mensen toerusten zodat ze de persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun leven 

kunnen nemen 

o mensen een plek geven waar ze zich vrijwillig kunnen inzetten voor activiteiten 

o vergroten van vaardigheden, kennis en ontwikkeling van deelnemers ter 

voorbereiding op werk of vrijwilligerswerk 

o stimuleren persoonlijke ontwikkeling en emancipatie van deelnemers 

 

c. Opkomen voor jezelf en de ander 

De Buitenwacht is een organisatie die van oudsher opkomt voor de mensen aan de 

basis. In De Buitenwacht worden de deelnemers ondersteund in de wirwar van allerlei 

bureaucratische regels en procedures. Nadruk bij de ondersteuning is allereerst 

voorzien in je eerste levensbehoeften en voorkomen dat de mensen dieper in de goot 

belanden. Dit wordt versterkt door onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal. 

Daarnaast heeft De Buitenwacht een signaalfunctie naar de samenleving en worden 

schrijnende situaties en aangekaart en opgepakt. 

De taak van De Buitenwacht is om mensen aan de basis bij elkaar te brengen zodat zij 

minder afhankelijk worden. De Buitenwacht moet bewaken dat de overheid en 

instellingen een prestatie leveren als dat van de mensen ook wordt verwacht. De 

Buitenwacht moet naast mensen staan die aan de overheid iets duidelijk willen maken. 

Zij moeten erbij ondersteund worden, maar moeten wel vanuit hun eigen kracht 

kunnen spreken. De Buitenwacht helpt de deelnemers bij het terugwinnen van hun 

zelfvertrouwen, waardoor zij vanuit hun eigen kracht weer met een bepaalde situatie 

kunnen omgaan.  

 

Doelen 

o Ondersteunen van deelnemers bij de wirwar van bureaucratische regels en 

procedures 

o Signaleren van schrijnende situaties en deze aankaarten en oppakken 

o Bij elkaar brengen van mensen aan de basis met als doel minder afhankelijk zijn 

van de overheid 

o Vergroten van zelfvertrouwen en versterken van eigen kracht van de deelnemers 

o Tegengaan van isolement en eenzaamheid bij deelnemers 

o Drempel te verlagen van algemene instellingen 
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d. Organiseren van zingeving en viering 

Zingeving, religie of levensbeschouwing nemen een belangrijke plaats in het leven van 

mensen. Vroeg of laat worden mensen geconfronteerd met vragen als: Wie ben ik? 

Welke zijn mijn mogelijkheden? Hoe kan ik iets voor iemand betekenen? Wil ik iets 

voor iemand betekenen? Hoe geef ik inhoud aan mijn leven? Door wie of wat laat ik 

mij inspireren? Om deze eigen zingevingvragen te bespreken en verdiepen, om elkaar 

te begrijpen en van elkaar te leren en om tegenstellingen te overbruggen werkt De 

Buitenwacht projectmatig aan activiteiten op het gebied van zingeving. De 

Buitenwacht wil voor mensen die vanuit de kerken geïnteresseerd zijn in 

maatschappelijke vraagstukken een proces van bewustwording op gang brengen. De 

Buitenwacht gaat de dialoog aan, verschillen worden niet uit de weg gegaan, niet 

bestreden maar gevierd. 

Doelen: 

o samen zoeken naar ieders (nieuwe) religieuze of levensbeschouwelijke identiteit 

o samen zoeken naar antwoorden op zingevingvragen 

o kennisnemen van verschillende religies en levensbeschouwingen 

o met elkaar de kritische dialoog aangaan 

o verschillen niet bestrijden maar vieren 

o samen zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor zingeving in het leven, 

in het bijzonder bij mensen die daarin zijn vastgelopen 

 

e. Ontvangsten door eigen verhuur 

De Buitenwacht biedt ruimte aan verschillende organisaties en bewonersgroepen. Er 

zijn verschillende tarieven afhankelijk van de inkomsten van de organisaties die willen 

huren. Ook gebeurt het bij vergelijkbare doelstellingen van de Buitenwacht dat de 

ruimte om niet ter beschikking gesteld wordt aan organisaties die (nog) geen eigen 

middelen ter beschikking hebben. 

 

In de bijlage vindt u een totaal overzicht van de bovenstaande activiteiten en  resultaten. 

In dit hoofdstuk lichten we een aantal hoogtepunten eruit. De teksten zijn door een aantal 

vrijwilligers geschreven. 
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Ontmoeten 

 

Ontmoeting staat centraal op de burendag 

Op  27 september was er enorm veel te doen in de stad. Dat viel te merken aan de 

opkomst bij de burendag bij De Buitenwacht en op het schoolplein van de basisschool 

Eden, aan de overkant. De typische Buitenwachtsfeer tijdens een evenement, of er een 

zonnetje op je straalt, was er wel en vooral veel kinderen hadden dolle pret met oud 

Hollandse spelen en water spuiten met de brandweer. Ook de hapjes waren populair. 
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“De betaalde fotograaf van het Oranjefonds is net geweest”, vertelt Jos. De burendag 

wordt gesponsord door dit fonds en de foto’s dienen onder andere als bewijs dat het geld 

goed is besteed. Voor De Buitenwacht is een terras ingericht. Binnen zitten de jongens 

van hun band Bufflow gemoedelijk aan een kop thee. Vanochtend heeft de djembégroep 

van Radouan de wijk wakker geschud.. In de straat staan een paar grote brandweerauto’s. 

De brandweermannen hebben bij de school een houten huis opgezet, met in de raampjes 

houten vlammen. De kinderen staan in de rij om met hulp van de brandweer de vlammen 

om te spuiten.  

Mala Rambaran staat met een tafel vol groenten. Er liggen verschillende soorten 

pompoenen, een courgette, paprika, pepers en Chinese kool. Het is afkomstig van de 

Groei Tuinen aan de Patersweg, waar Mala vrijwilliger is. “Iedereen kan komen helpen en 

wat groente meenemen”, vertelt ze. “Er zijn geen vaste tijden. Als mensen tijd hebben, 

komen ze helpen. Het is hartstikke leuk. Vooral groente planten en oogsten vind ik fijn 

om te doen. Elke zaterdag kun je tussen 10.00 en 13.00 uur groente kopen van de Tuinen.” 

Op haar tafel staat een school met vegetarische köfte, een moeilijk te omschrijven, maar 

lekker goedje. Er hoort een blaadje sla en wat citroen bij. Het wordt aangeboden door 

Actief, een Turkse supermarkt uit de buurt.  

Naast het kraampje van Mala, hangen twee grote pannen aan een driepoot te pruttelen 

boven een houtvuurtje. In de ene pan zit kip met groenten en in de andere wordt 

pompoensoep gemaakt. Een deel van de groenten komt van de Groei Tuinen. Brammert 

deelt schaaltjes kip uit en gooit nog wat hout op het vuur. Met Passie voor Puur verzorgt 

hij onder andere catering en kinderfeestjes.  

Els van De Buitenwacht en Geja van Humanitas hebben de dag georganiseerd met hulp 

van de Lets ruilwinkel, de Groeituinen en de Julianakerk. “De brandweer en Passie voor 

Puur hebben spontaan aangeboden om mee te doen”, vertelt Gea. “De burendag is opgezet 

voor het onderlinge contact in de buurt. Om de verschillende organisaties in de wijk te 

ontmoeten en voor het contact tussen de organisaties onderling. Als je ziet hoeveel 

groepen er meedoen, dat is grandioos. Ook de speeltuin Victorie bedanken we voor de 

spelletjes die we van hen mochten gebruiken.” De spelletjes zijn populair. Er is een 

minigolfbaan en er kunnen houten vissen worden gevangen. Ook krijgen de kinderen 

limonade.  

Tot slot geeft Bufflow een concert in De Buitenwacht.  De jongens zijn vrienden en gaven 

hun eerste concert op school. Daarna werden ze vaker gevraagd op te treden. Het concert 

was buiten gepland, maar door een gebrek aan snoer voor de geluidsboxen, vindt het 

helaas binnen plaats. Het is een sympathiek optreden, met gitaar, zang en beatbox 

(percussie met de stem).  

Verslag van Ton Vermeulen 
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       NL Doet 

        Op zaterdag 22 maart hebben we met De Buitenwacht weer meegedaan aan de NL-

 doet dag. In de week die eraan vooraf ging was de volgende lijst met groot aan klussen 

 tot stand gekomen 

 Bij de Gamma en de Makro hebben we klusmaterialen gehaald en lekkers voor de 

 lunch.  

 Op de dag zelf hebben we vrijwel alles op de lijst uit kunnen voeren dankzij 20 

 vrijwilligers die op één of meerdere van de klussen waren afgekomen. De eerste helft 

 van de dag is er vooral gebikkeld met de grote klussen zoals de tuin, klaarmaken van 

 de lunch en poetsen, dit alles begeleid door de ritmes van de Djembégroep van 

 Radouan. In de middag hebben we heerlijk gefröbeld en aan het eind van de middag 

 hebben we lekker taart gegeten en hebben enkele mensen een oorkonde in ontvangst 

 genomen voor de deelname aan dit evenement. 

 Er is niet alleen in De Buitenwacht hard gewerkt, maar ook en vooral bij de 

 groeituinen aan de Patersweg. Daar zijn vele palen in de grond geslagen en 

 wilgentenen gevlochten voor de omheining. We hebben de werkers van de groeituinen 

 mogen ontvangen bij onze lunch, evenals de taartenbakkers van de Letswinkel. 

 Alleen het schoonmaken van de dakgoten moet nog een keer gebeuren. Verder wil ik 

 hier nog iedereen bedanken die voor De Buitenwacht de handen uit de mouwen heeft 

 gestoken. Dit waren: Gerdien, Marcel, Kim, Jolanda, Dienus, Radouan, Sjors, Hennie, 

 Toon, Jan, Riet, Paul, Aidin, Elle, Marja, Sannie, Jannie, Krishna, Sophie, Anne en zo 

 heb ik hoop ik iedereen genoemd 

 Verslag door Els. 
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Kerstdiner en kerstherberg 

Tafelen met elkaar is samen eten, is gezellig en lekker, stimuleert het leggen van contacten en 

het delen van ervaringen. Dat hebben we gedaan op woensdag 24 december om 17.00 uur. 

Humanitas Drechtsteden organiseerde samen met De Buitenwacht een heerlijk 3-gangen 

diner. Deelnemers aan de projecten van Humanitas en mensen van de Buitenwacht werden 

uitgenodigd voor deze maaltijd. Kinderen waren natuurlijk welkom. 

Jumbo supermarkten leverde de ingrediënten, de vrijwilligers van Humanitas Drechtsteden en 

De Buitenwacht zorgden er voor hier een fijne en plezierige maaltijd van te maken. Hierna 

waren de deelnemers welkom om aan te sluiten bij de kerstviering van De Buitenwacht.  

Ook dit jaar was De Buitenwacht op tweede kerstdag weer open voor een gezellige 

kerstherberg.  

Iedereen was welkom tussen 11.00 en 15.00 uur voor gezellig samen zijn en genieten van een 

lekkere warme lunch. Hier hebben 40 mensen gebruik van gemaakt. 
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Ontwikkelen 

AKA MBO1 opleiding voor vrouwen 

Op 1 februari 2014 zijn we begonnen met onze AKA 1 opleiding in De Buitenwacht.. Deze 

MBO 1 opleiding werd  gegeven onder de verantwoordelijkheid van het Da Vinci College 

Dordrecht,  met een zelfstandig lespunt  in  De Buitenwacht. De contactpersoon vanuit het Da 

Vinci was Mevr. Jacqueline de Zeeuw, de stages werden vanuit het Da Vinci begeleid door 

Dhr. G. van Damme. De opleiding was gericht op zorg en welzijn. Het was een groep met 

uitsluitend vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 36 jaar en er waren 5 nationaliteiten 

vertegenwoordigd. We zijn begonnen met 13 studentes, daarvan zijn er 3 afgevallen om 

medische redenen en 2 zijn er uitgeschreven toen ze niet meer in de lessen verschenen en ook 

niet meer op hun stage. Diverse gesprekken hebben dit niet kunnen voorkomen. Uiteindelijk 

hebben 8 dames de opleiding afgemaakt. 

Er werd lesgegeven,  in Nederlandse taal, Rekenen en Burgerschap, door 5 bevoegde 

docenten die als vrijwilligers verbonden  waren aan De Buitenwacht.  De studentes hebben 

een stage gelopen van 320 uur bij diverse zorginstellingen in de Drechtstreek. Deze stage 

hebben ze zelf moeten regelen met behulp van de coördinator en het stage bureau van Het Da 

Vinci College. 

De lesdagen in De Buitenwacht waren op: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 

15.00 uur. Tijdens de stage waren de studentes 3 dagen per week op hun stage adres en werd 

er les gegeven in De Buitenwacht op maandag en dinsdag. Hun aanwezigheid tijdens de 

lessen is bijgehouden op een presentielijst. 

Op 19 en 20 januari 2015 werden alle 8 studentes opgeroepen voor het schriftelijk 

eindexamen, wat in het gebouw van het Da Vinci College aan de Patersweg afgenomen werd. 

De examens werden afgenomen op 2 niveaus voor rekenen en taal. 1 studente heeft op niveau 

2 examen gedaan in Nederlands en 1 op niveau 2 in rekenen. De andere examens zijn 

afgenomen op niveau 1. De studentes moesten een voldoende halen voor hun stage en hun 4 

verslagen van het vak Burgerschap. De week daarvoor hadden de studentes hun mondelinge 

examen spreken en gesprekken  afgelegd in De Buitenwacht  en hun luistertoets gemaakt. 3 

studentes hebben een herkansing gekregen voor rekenen omdat ze toch lager presteerden dan 

we van hen gewend waren en deze herkansingen hebben ze goed gemaakt. 

Alle 8 examenkandidaten zijn geslaagd. De diploma uitreiking zal eind maart plaatsvinden in 

De Buitenwacht. 

Na hun examen hebben 2 studentes aangeven verder willen studeren op MBO 2 niveau, 2 zijn 

werken gaan zoeken en 2 gaan door met vrijwilligers werk op hun stage bedrijf. Van 2 dames 

is niet bekend wat ze na hun examen gaan doen. 

Dordrecht 12-02-2015. 

G.F.Vetter ( coördinator Aka 1 De Buitenwacht.) 
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Begeleiden stagiaires  

Het afgelopen jaar hebben we vijf stagiaires begeleid. 

o Twee van de Fontys hogeschool opleiding levensbeschouwing uit Tilburg, twee dagen 

per week. 

 Citaten uit stageverslag: “Ik kwam terecht op een slagveld van ieder individu, waarbij 

 iedereen een eigen strijd heeft om te vechten. Ik ging om met een grote diverse groep 

 mensen, die iedere dag met een vraag kunnen komen.” De alledaagsheid waarmee De 

 Buitenwacht zich beweegt is iets wat haar siert. Ze probeert niet tot iets enorms of 

 overstijgend te ontwikkelen, maar richt zich juist op de strijd die plaats vindt in het 

 dagelijks leven van de gehele buurt. Van buitenaf zien mensen De Buitenwacht dus al 

 snel als een helpende hand voor een heel scala van problemen, maar ook van inwaarts 

 zie je het terug. De vrijwilligers kennen en accepteren elkaar als persoon en helpen 

 elkaar ook als de nood hoog is. Bij tegenslagen organiseren anderen zonder tegenzin 

 een tegenactie, iets wat de vrijwilliger zal helpen om terug op zijn benen te komen.” 

o Een eerste jaars opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2, 20 uur per week. 

o Een administratief medewerker MBO niveau 2, 30 uur per week 

o Een AKA niveau 1, 20 uur per week. 

Van de stagiaires zijn er 4 geslaagd, en één stage van Fontys loopt nog. 

Een verslag van het huiswerkhuis vindt u in de bijlage.  
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Opkomen voor jezelf en de ander 

Manifestatie Sociaal Doe het zelven 

 

‘Er is genoeg voor ieders behoefte, maar er is niet genoeg voor ieders hebzucht’. Deze spreuk 

van Ghandi pronkt op een bord boven de kraam van de weggeefwinkel. Het is één van de vele 

sympathieke initiatieven die zich presenteerden in De Buitenwacht, tijdens de manifestatie 

Sociaal doe het zelven op 26 februari. Aansluitend volgde er een debat met politici rondom 

het thema armoede met de hoop dat daar concrete actiepunten uit voortkwamen. 

Van Madeline krijg ik de eerste folder. Initiatiefgroep ongedocumenteerden Dordrecht staat er 

bovenaan. De bedoeling is een Wereldhuis voor ontmoeting en informatie op te zetten en 

aandacht te vragen voor ongedocumenteerden in de Drechtsteden, lees ik. De zaal is druk 

bezet met kraampjes en belangstellenden.  

Verschillende politieke partijen presenteren zich, Vluchtelingenwerk staat met een kraam, 

evenals het Repaircafé, de Stichting Groeituinen en Humanitas.  Stefan van Hout staat met 

een kraam met als doel een plek in de Drechtsteden te creëren, dat plantaardig koken 

stimuleert. “Het is beter voor de aarde en het brengt gezelligheid. Het is in de beginfase, er 

moeten meer mensen komen en we moeten een locatie vaststellen. Het is ook goed voor 

mezelf, ik wil ernaar toe werken om vegetarisch te eten, maar ben slecht in koken. Als je 

samen kookt, kun je van elkaar leren en aan elkaar optrekken. We vragen een vrijwillige 

bijdrage voor een maaltijd. Mensen zonder geld worden niet geweigerd, als je wel wat bij 

kunt dragen vragen we een bedrag.” Deze dag blijkt ideaal te zijn om te netwerken. Stefan 

heeft van Marcel van de Groeituinen groenten aangeboden gekregen en op het lijstje waarmee 

het repaircafé vrijwilligers vraagt pronken al diverse namen. Wederik verteld over het 
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repaircafé: ”We willen een ontmoetings- en reparatieplek creëren waar mensen met kleine 

spullen komen die gerepareerd moeten worden. In de ruimte komen verschillende tafels met 

specialiteiten zoals kleren, fietsen en meubels. Je kunt er leren hoe je iets repareert. Het lukt 

niet altijd, maar kunt dan eventueel doorverwezen worden. In september dit jaar willen we 

beginnen in het gebouw van StaPal. 

Alex Groen van Vluchtelingenwerk brengt intussen een toneelstuk, waarmee hij de 

bureaucratisering en ontoegankelijkheid van sociale instanties aan de kaak stelt.  Ook de 

regelmatig onvriendelijke behandeling bij de Sociale Dienst en strenge straffen bij kleine 

fouten komen aan de orde. Terwijl Hans Berrevoets op een subtiele wijze de activiteiten 

beneden leidt, zijn er boven diverse workshops. Die blijken niet altijd druk bezocht. ”De 

mensen kunnen de weg naar boven niet vinden”, aldus Pieta Bot, die met een deelneemster 

wacht op meer geïnteresseerden voor de workshop ‘armoede voor kinderen’. Weer beneden 

deelt Vluchtelingenwerk een kraampje met de initiatiefgroep ongedocumenteerden. Martine: 

“We hebben een beetje dezelfde doelgroep. Een groot deel van onze cliënten heeft ook te 

maken met armoede.” “Onze wens is een wereldhuis voor een dagdeel in de week”, vertelt 

Madeline van de initiatiefgroep. “Ongedocumenteerden kunnen daar tot rust komen en vinden 

een luisterend oor.” Ook het Platform tegen armoede mag vandaag niet ontbreken. Ze wordt 

vertegenwoordigd door Jeanette van de Geer en de heer Mulders. Jeanette: “Mensen raken in 

de problemen door de crisis. Wij willen hen helpen.” Mulders: Met Bert van de Burgt 

(wethouder sociale zaken) hebben we verschillende malen aan tafel gezeten. We hebben nog 

te weinig bereikt, maar ze luisteren nu beter. Er moet meer naar de cliënt gekeken worden en 

niet van bovenaf. Als cliënt heb je het altijd gedaan.” Mensen helpen in financiële problemen, 

die er zelf niet meer uitkomen en het beleid van de overheid maximaal richten op verkleinen 

van de armoedeproblematiek, luidt de nobele doelstelling van het platform, te lezen in één van 

de folders op hun kraam. Buiten staat Dienus. Achter de schermen wordt weer druk gewerkt 

door vrijwilligers van De Buitenwacht. Hij is er één van. “Om 9.00 uur was ik hier al, om 

schoon te maken en een beetje te rommelen. Het toilet heb ik schoongemaakt en de 

vuilniszakken verwisseld. Ik doe het 5 halve dagen in de week, elke morgen. Dat doe ik al 5 

jaar. Ik heb het goed naar mijn zin. 

Het is inmiddels etenstijd. Bezoekers en deelnemers staan in de rij aan de bar. Gerdien schept 

de nasi op, en er zijn broodjes. Iedereen zoekt een plekje om rustig te kunnen eten en te 

kletsen. Onder het mom van sociaal ondernemen worden Kees van de Lets ruilwinkel en 

Constantin van de weggeefwinkel naar voren geroepen voor een presentatie. Kees: “We 

Zijn een echte winkel. Je kunt spullen kopen met punten. Je brengt spullen in de winkel en 

krijgt hier punten voor. Je kunt ook diensten leveren voor punten. We proberen voor elkaar 

wat te doen, mensen uit de wijk komen een  praatje met elkaar maken. We hebben 1700 

deelnemers en dertig  vrijwilligers.” Constantin vertelt over de weggeefwinkel: “De 

weggeefwinkel bestaat 10 jaar met vallen en opstaan, omdat het vanuit de kraakbeweging is 

opgezet. De artikelen zijn gratis en de winkel geeft tegengas aan overconsumptie. De vraag is: 

gooi je een product in de container of gun je het aan iemand anders. Er komen mensen binnen 

die op straat leven en niks hebben. Zij komen bijvoorbeeld voor een kleine radio.” 

Voor het debat wordt het opnieuw druk met bezoekers en deelnemers aan het debat. Astrid 

leest een gedicht als inleiding en Riet noemt actiepunten die deze dag naar voren zijn 
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gekomen. De behandeling door de Sociale Dienst en bureaucratie komen hierbij naar voren. 

Hierna komen de partijen aan het woord om te reageren op stellingen.  

Wat opvalt, is dat de deelnemers aan het debat betrokken lijken te zijn bij het onderwerp 

armoede. Dit in tegenstelling tot het armoededebat van afgelopen jaar, waar de aanwezige 

wethouders laconiek reageerden op de soms onthutsende verhalen vanuit het publiek. Zou het 

komen omdat de verkiezingen voor de deur staan? Of heeft de politiek echt hart voor de zaak 

en wil zij zaken echt verbeteren? Feit is dat het borrelt in de Dordtse samenleving, met tal van 

nieuwe en oude initiatieven voor het tegengaan van armoede. De dag werd opgeluisterd door 

het ludieke optreden van contactclowns Fien en Pien.(actieve startende 50plussers). 

Verslag met dank aan Ton Vermeulen. 

Wijkwinkel 

De wijkwinkel heeft in 2014 1000 consulten uitgevoerd. Door de grote behoefte aan 

spreekuren is er afgelopen jaar flink geïnvesteerd in de werving van nieuwe vrijwilligers. Dit 

resulteerde in 6 nieuwe vrijwilligers. Vast staat dat er door de onafhankelijke en 

laagdrempelige werkwijze en aanpak steeds meer mensen naar de wijkwinkel komen. Niet 

alleen uit Oud Krispijn maar uit alle delen van de stad.  

 In de bijlage vindt u een beschrijving van de activiteiten en de cijfers van de wijkwinkel. 
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Organiseren van zingeving en viering 

 

Internationale dag 
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Veel gezelligheid en gevarieerd programma tijdens Internationale dag 

Een man met opvallende bretellen laadt een grote synthesizer in zijn auto. Hij hoort bij het 

shantykoor Bagger uit Sliedrecht, die net zijn opgetreden tijdens de Internationale dag bij De 

Buitenwacht op 16 november. “Het ging goed”, zegt de man nog, terwijl hij samen met zijn 

koorleden de rest van de spullen ophaalt.  

Het thema dit jaar is Ubuntu: samen zijn met alle verschillen onderling. Een week eerder leek 

het programma niet helemaal rond te komen, maar uiteindelijk zit de dag propvol optredens, 

van djembee tot met de illusionist George Parker.  

Buiten staat Jan te roken. Blij laat hij 2 Bulgaarse houten werkjes zien, met een flesje 

rozenwater erin, die hij net heeft aangeschaft. Zijn maat Aart komt erbij met een bord met 

brood en gehaktballen in saus. Het ziet er lekker uit. Iemand tipt ons dat er binnen goede 

muziek is. Het is de jonge zangeres Rosie, die vanuit haar tenen popliedjes vertolkt. Niet altijd 

helemaal zuiver, maar met een intentie gebracht die kippenvel bezorgt. Een geschminkt kind 

deint naast de zangeres op het podium mee met de muziek. Dat geeft gelijk de sfeer van de 

dag weer. Ietwat rommelig, maar heel gezellig. “Soms zing ik op feestjes, in Sterrenburg, pas 

bij het feest in Oud Krispijn en in de Prinsenmarij”, vertelt Rosie net voor ze vertrekt, deels in 

het Engels en deels in het Nederlands. “Ik zing nu zo’n 6 jaar, maar niet op professionele 

basis. Nerveus? Ja, in het begin ben ik wel nerveus, maar als ik op het podium sta gaat dat 

over.” 

Ondanks de regen is de zaal goed gevuld met mensen van jong en oud en uit diverse culturen. 

Meatloaf schalt uit de speakers en drie jongens lopen voorbij met een bordje poffertjes. “Die 

jongens eten zich klem aan de poffertjes”, merkt Els op. Samen met Gerdien heeft ze de dag 

georganiseerd. Els: “Gerdien is verantwoordelijk voor de catering en de barvrijwilligers en ik 

voor de podiumprogrammering, pr, de coördinatie, de geldstromen en de prijzenloterij. Dit 

jaar ging het organiseren stroef, met veel afzeggingen en gaten in de programmering, die deze 

week toch rondkwam en het ontbreken van de kinderoppas. Maar het is toch een leuk feest 

geworden. Het is fijn dat het goed komt allemaal. Omdat het thema hem aansprak heeft de 

illusionist besloten om voor De Buitenwacht gratis op te treden. Daar ben ik heel dankbaar 

om. Iedereen die zich inzet voor deze dag is helemaal te gek. Ook kwam er uit verrassende 

hoek hulp. Gisteren waren er vrijwilligers die een taart brachten met Ubuntu erop. Jeroen 

maakt foto’s, dat is ook heel fijn. De kinderen verkopen lootjes en vanochtend was er iemand 

die vindt dat we hier goede dingen doen, en een gift gaf voor de onkosten. Het zijn kleine 

dingen die veel goed maken.” De jongens van de poffertjes komen inmiddels langs met 

lootjes. “Een lootje kopen? Ze zijn 50 cent per stuk, er zijn duffe prijzen. Het is voor een goed 

doel.”  

Na een indorock gelegenheidsband is het de taak aan Rodrigo om het publiek in beweging te 

krijgen. “Allemaal opstaan, allemaal meedoen”, roept de bij De Buitenwacht betrokken 

streetdancer, op een uitnodigende toon. “Rustig aan beginnen.” De bezoekers staan in een 

kring en doen zijn pasjes na. Het ziet er heel natuurlijk uit. George Parker, de internationaal 

bekende illusionist, weet waarschijnlijk voor het eerst de zaal stil te krijgen. Hij legt het thema 

van vandaag uit. “Ubuntu is dat wat er tussen mensen gebeurt. Dat je aandacht voor jezelf en 

de ander hebt op een gelijkwaardige manier.” Intussen verbeeldt hij zijn verhaal middels een 
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touw wat hij in drieën knipt en even later weer aan elkaar weet te krijgen. Het publiek hangt 

aan zijn lippen en probeert een glimp op te vangen van hoe hij de trucs voor elkaar krijgt. 

Tussen de trucs door vertelt George levenslessen en soms vraagt hij iemand uit het publiek 

om wat bijstand. 

Ook aan de rokers is gedacht. Voor de deur van de Buitenwacht staat een kleine partytent. 

Marcel, de beheerder is er te vinden. Hij heeft het er druk mee. “Om 10.00 uur ben ik 

begonnen”, vertelt hij. “Gisteren ben ik ook al bezig geweest. Gerdien was toen heel vroeg 

om het eten klaar te maken. Zelf heb ik ’s middags geholpen de zaal te versieren. Het zit erin 

dat ik vandaag als laatste de deur dicht draai.” Sjors komt naar buiten. Hij speelt normaliter 

bij de djembeegroep van Radouan. “Dadelijk spelen we percussie met de djembeegroep uit 

Zevenbergen. We improviseren met zes spelers van ons en zes van hen.” Tegen de gewoonte 

in treedt Radouan vandaag niet op, maar de Zevenbergers aangevuld met een gedeelte van de 

groep van Radouan, kunnen er ook wat van. Met hun meeslepende ritmes krijgen ze de 

mensen op de dansvloer. Het klinkt als een klok.  

 Het feest lijkt nog lang niet ten einde als de verslaggever vertrekt. Er heeft volop Ubuntu 

plaatsgevonden vandaag. 

Verslag van ton Vermeulen 
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Kestviering 

 

Engelen! Dat was het thema van de kerstviering in De Buitenwacht op de avond van 23 

december 2014. Engelen voor iedereen! Wij waren verheugd dat de wethouder Bert v.d. Burgt 

en zijn vrouw aan deze viering deelnamen. 

Zoals altijd in De Buitenwacht was het een viering waarin aspecten van verschillende religies 

terug te vinden waren. Bijvoorbeeld in een stukje over Mohammed en Gabriel en een gedicht 

over engelen voor iedereen. In dit gedicht kwam naar voren dat iedereen een engel heeft.  Of 

deze nu moslim, christen, jood, hindoe, boeddhist, new-ager of atheïst is.  

Naast de elementen uit andere tradities waren er ook christelijke elementen in de viering te 

vinden. Zo werd door Maud het verhaal van de herdertjes voorgelezen en ook in de 

overdenking die dit jaar gedaan werd door Gert Jan Vogel zaten christelijke elementen. De 

veelal klassieke kerstliedjes werden dit jaar op het keyboard begeleid door Gerrit Jan van der 

Kolm.  

In de viering zaten 2 interactieve momenten. Een kaarsjes moment,  een moment waarop er 

werd gewerkt met engelenkaartjes. Bij deze 2e activiteit, geleid door Estrella, kreeg iedereen 

in het publiek een gekleurd engelenkaartje. Hierop mocht de naam van een persoon worden 
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geschreven die hij of zij als een engel ervaart. Ook mocht een positieve, engelachtige, 

eigenschap van ieder zelf worden opgeschreven. Als dat gewenst was kon de opgeschreven 

boodschap voor de groep worden gedeeld. De kaartjes werden allemaal opgehangen in een 

speciaal daarvoor bedoelde kerstboom. Hier mocht door de bezoekers een engelenbeeldje uit 

worden gehaald om mee naar huis te nemen.  

Zoals bij elke kerstviering van De Buitenwacht was er een speciaal moment voor kinderen. 

Els Hauser las voor over het engelenhuis. Ondertussen werden illustraties getoond. Na het 

verhaal konden de kinderen naar boven voor een speciale kinderactiviteit.  

Gedurende de hele kerstviering hield een prachtige door Francine Buysse geschilderde engel 

de wacht. Dat maakte dat het nog meer een engelachtige viering was. 
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Ontvangsten 

 

Vaste huurders: 

Rode Kruis Tracingteam houdt spreekuur in De Buitenwacht. 

Opsporing en contactherstel met familieleden is een belangrijke taak van het Rode Kruis. 

Oorlog, ramp, migratie of een andere noodsituatie kan er toe leiden dat familieleden van 

elkaar gescheiden raken. Dankzij onze neutraliteit krijgt het Rode Kruis toegang tot veel 

ramp- en conflictgebieden. In vrijwel ieder land is een Rode Kruis of Rode Halve Maan 

vereniging. Door dit internationale netwerk kunnen wij wereldwijd familieleden opsporen. 

Ook kunnen wij berichten naar uw familie sturen wanneer u geen contact meer krijgt via 

telefoon, post of e-mail. Het Tracingteam Zuid Holland Zuid heeft sinds september wekelijks 

spreekuur gehouden op vrijdagochtend van 9.30 – 11.30 uur in De Buitenwacht.  

 

Stichting Stedenbanden Dordrecht Bamenda en Varna 

Houdt op woensdag kantoor en organiseert activiteiten t.b.v. projecten in Bamenda 

Kameroen. De Stichting Stedenband Dordrecht Varna houdt sinds september op donderdag 

kantoor en organiseert activiteiten t.b.v. projecten in Varna Bulgarije. 

Inloop Summat 

Inloop voor Hindoestaanse ouderen van Aafje, iedere maandagmiddag van 13.00 tot 18.00.  

Best life gospel church 

Huurt op zondag t.b.v. evangelische kerk. Dominee komt uit Nigeria 

Eglise de Saints 

Huurt op zondag t.b.v. evangelische kerk. Dominee komt uit Congo 

Verpleegkundig spreekuur Aafje 

Gebruikt kantoorruimte tijdens de verstrekking van de voedselpakketten. Iedereen kan 

vrijblijvend en kosteloos binnenlopen voor advies en meten bloedsuiker en bloeddruk 

 

Vaste gebruikers om niet: 

50plus Drechtsteden 

Gebruikt ruimte voor maandelijks netwerkcafé. Mensen van 50 jaar en ouder zonder baan 

ondersteunen elkaar bij het vinden van werk. Ook komen hier mensen uit die vrijwilliger 

worden bij De Buitenwacht 

Drechtse stromen 

Gebruikt vergaderruimte om niet t.b.v. het ontplooien van initiatieven op het gebied van 

duurzaamheid en energiebesparing in de Drechtsteden 

Letswinkel Dordrecht 

Gebruikt vergaderruimte om niet 1 keer per maand voor bestuursoverleg. Ze organiseren ook 

1 keer per maand Lets cook, waarbij door deelnemers gekookt en gegeten wordt. 



26 
 

Platform tegen armoede Drechtsteden 

Gebruikt vergaderruimte om niet 1 keer per maand t.b.v. voorbereiden acties sociaal manifest. 

Bestaat uit afgevaardigden van belangenorganisaties en politieke partijen. 

Voedselbank Dordrecht 

Iedere vrijdagmiddag uitdelen voedselpakketten. Gebruik grote zaal om niet. 

Naast de bovengenoemde verhuren en gebruiken is De Buitenwacht ook een geliefde 

vergaderlocatie voor bijeenkomsten van de gemeente Dordrecht, verenigingen van eigenaren, 

Humanitas, MEE Drechtsteden en politieke partijen. 
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Resultaten activiteiten en projecten 2014 
 
 
Doelstelling 

 
Activiteit 

 
Bezoekers 

 
Per keer 

 
Frequentie 

WMO 
prestatieveld 

Ontmoeten Koffie inloop 20 5 ochtenden, 49 

weken 

1 en 5 

 Eethuis 25 1 keer per week, 

45 weken 

1 en 5 

 Lunch 12 1x per week 49 

weken 

1 en 5 

 Kerstherberg                       1x per jaar 1 

 Kids en koffie 4 maanden 

geprobeerd, 

stopgezet 

vanwege te 

weinig 

belangstelling 

1x per week 1 

extra Bewoners aan 

Zet 

 22-2 

Voorlichting 

plan 

 

 NL Doet  1x per jaar 1 

 Burendag  1x per jaar 1 

 Naailes en  

Creatieve 

activiteiten 

Gestart met 2 nu 

5 

2x per week 42 

weken 

1 

 Workshop 

lezen 

3 eenmalig  

 Extra 

kerstdiner 

50 Actie van Jumbo 

i.s.m. Humanitas 

 

 

Ontwikkelen 

    
Resultaat 

 Huiswerkhuis Gestart met 10 

leerlingen en 

geëindigd met 15 

4x per week 

m.u.v. 

schoolvakantie 

3 op examen,  2 
geslaagd, zie 
verslag in bijlage 

 AKA MBO1 12 3 dagen per 

week 

8 zijn er geslaagd 

 Begeleiden 

stagiaires 

  5   
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Opkomen voor 

jezelf en de 

ander 

 

Activiteit 

 

Aantal  

 

Frequentie 

 

Resultaat 

 Wijkwinkel 1179 consulten 5x per week 49 

weken 

Zie verslag 

wijkwinkel in bijlage 

 Uitdelen 

voedselpakket 

    80 

huishoudens 

1x per week 52 

weken 

 

 Groentewinkel 15 bewoners uit 

Oud Krispijn 

kopen groente 

1x per week 46 

weken 

Groente wordt 

geleverd door de 

Zorgboerderij de 

Zuidpunt en 

Stichting 

Groeituinen 

 Bezoekgroep 5 bezoeken per 

jaar 

 2 vrijwilligers zijn 

gestopt en de overige 

2 vrijwilligers 

evalueren deze 

activiteit en 

besluiten of er een 

vervolg komt 

 Ontspannings- 

therapie 

8 deelnemers 1x per week 46 

keer 

 

 Cursus 

budgetteren 

jongeren 

  Is niet doorgegaan, 

eerste inventarisatie 

levert weinig 

belangstelling 

 Manifestatie 

Sociaal doe het 

zelven 

Over de hele 

dag zo’n 600 

bezoekers 

26-2 Activiteitenkalender 

En sociaal manifest 

ondertekend door 

alle politieke partijen 

Organiseren 

van zingeving 

 

    

 Internationale 

Dag 

500 bezoekers 1x per jaar 11 optredens, hapjes 

uit 6 culturen was 

het een groot feest 

 Kerstviering 40 bezoekers 1x per jaar  

 Internationale 

Vrouwendag 

  Niet doorgegaan, 

andere organisaties 

hebben dit opgepakt 

 Delen van 

levensverhalen 

  Nog niet 

georganiseerd, pakt 

stagiaire 

levensbeschouwing 

op 

 Meditatieve 

viering 

5 deelnemers 3 

bijeenkomsten 
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extra Feestelijke lunch 60 mensen 26-6 Cheque Oranjefonds 

van € 3.000 voor 

nieuwe 

geluidsinstallatie en 

beamer 

 Vrijwilligersfeest 40 mensen 27-6 Is goed voor 

onderling contact 
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Bijlagen 

 

Terugkoppeling resultaten participatieproces 

Stap Doel Onderwerpen 
participatie 

Activiteit Wanneer Resultaat 

1 Onderzoek draagvlak 
en QuickScan 
haalbaarheid 

Inventariseren 
mogelijkheden, 
beperkingen, 
belangen 
bewoners, 
sleutelfiguren 
Haalbaarheid 
initiatief 

2 bijeenkomsten 

 met bewoners 

 sleutelfiguren 
 
 
 

 
9 -12-13 
10-12-13 

 
30 bewoners 
8 organisaties 
 
 
 

2 Participatieniveau 
vaststellen 

Belang wijk, 
effecten 
leefbaarheid en 
veiligheid, ruimte 
beïnvloeding, 
input kennis en 
ervaring, 
beperkende 
factoren 

Onderzoek en gesprekken Jan/februari Van start gegaan 
BV Patersweg  
Medewerking: 
Da Vinci 
Hans Petrischool 
MEE Drechtsteden 
Stichting 
Groeituinen 
opgericht 
 

3 Ontwerpschetsen Inventariseren 
wensen bij 
bewoners, 
organisaties, 
ondernemers, 
kinderen en 
jongeren 
Onderzoek 
financiële 
haalbaarheid en 
sponsering 

workshop 
Presentatie Groeituinen 
Wedstrijd voor een naam 
 
 

22-2-14 Heidemij heeft 
Krachtgroen 
Rotterdam 
opdracht gegeven 
workshop te 
organiseren op 22 
februari en 
kansenkaart te 
maken 
Financiële bijdrage 
voor de 
groeituinen van de 
RABO 
Aan de workshop 
namen rond de 70 
bewoners en 
organisaties deel 
 
 
 

4 Gedragen voorstel 
tijdelijke invulling 
Patersweg 

Meting draagvlak 
keuze kansenkaart 
en 
Start Quick win 

Informatiebijeenkomst 
Stemming 
 
Besluitvorming 
 

16-4-14  
 
 
Gemeente 
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Regiegroep 

De regiegroep is verantwoordelijk voor het realiseren van dit participatieplan. 
In de regiegroep nemen in ieder geval deel: 

• BV-Patersweg 
• Onno de Bruijne namens de Stichting Groeituinen 

• Arie van Zanten, voorzitter van OKBZ 

  Ida Perdaems namens Trivire 

  Riet Duykers, voorzitter van De Buitenwacht 

Daarnaast heeft de regiegroep gebruik gemaakt van de deskundigheid en capaciteit van 

Peter v.d. Linden, communicatieadviseur van de gemeente Dordrecht. De reguliere 

communicatiemiddelen van de gemeente zijn hiervoor gebruikt. Op de wijkwebsite Oud 

Krispijn is er een aparte site voor de Patersweg. 

Werkzaamheden projectgroep: 
• Voorbereiden van de vier stappen 
• Organisatie van de bijeenkomsten, workshops en overige activiteiten 
• Copy nieuwsbrief en websites 

De voorzitter van de Buitenwacht is voorzitter van de regiegroep en heeft dit proces 
begeleid. Tijdens dit proces heeft een bewoner van BV Patersweg, Guido Severien op een 
natuurlijke wijze de vergaderingen geleid en is er een stevige basis ontstaan om de BV 
Patersweg het initiatief verder te laten ondersteunen. De BV Patersweg is hiertoe bereid. 

Ter afsluiting: 

Terugkijkend op een boeiend en intensief proces waar steeds meer bewoners(groepen), 

organisaties, scholen en ondernemers daadwerkelijk een bijdrage willen leveren is het 

moment aangebroken dat de kansenkaart met de plannen door actieve 

bewoners(groepen) en organisaties verder ingevuld gaat worden. Om dit te bestendigen 

lijkt het zinvol een participatieovereenkomst met de deelnemers af te sluiten. Deze 

deelnemers zullen naast het uitwerken van de plannen ook op zoek moeten gaan naar 

financieringsbronnen. 

De initiatieffase kan worden afgesloten en de voorbereidingsfase kan starten. 
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Verslag Wijkwinkel 

 

WIJKWINKEL BUITENWACHT 2014 – VERSLAG 

Door J. Dekker 

 

 
 

Hadden we het niet voorspeld, 2014 was anders. Veel is er intern veranderd, we staan er aan 

het eind van het jaar heel anders voor dan aan het begin, door veranderingen die in 2013 al in 

gang zijn gezet. Wat hetzelfde bleef: ook in 2014 zijn we ruim 1000 maal geconsulteerd. En 

er is capaciteit voor groei. 

De eerste helft van het jaar werd gekenmerkt door het inwerken van nieuwe medewerkers, 

wat doorging tot september. In september kon de Wijkwinkel weer iedere werkdag open, met 

iedere dag een bezetting van twee medewerkers. Twee jaar geleden waren we nog maar 

samen, en hadden we het ons niet kunnen voorstellen, een Wijkwinkel zeven werkers sterk.  
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De andere kant van de medaille is dat er voor mensen met een opleiding in de 

dienstverlening, zoals wij, blijkbaar nauwelijks een fatsoenlijke baan te krijgen is. Je moet je 

kennis bijhouden en je vak leren, desnoods met vrijwilligerswerk. Voorwaarde en uitdaging  

is dan dat de setting professioneel moet zijn.  

Het Wijkwinkelteam bestaat sinds september 2014 uit Odiska (voor de 

Voedselbankaanvragen), Joyce, Shunam, Petra, Grada, Michel en ondergetekende. Het 

functioneert nog niet geheel naar behoren, dat is een kwestie van steeds goede afspraken, die 

worden nagekomen. Een voordeel van deze, ruime bezetting is dat er meer tijd is, voor de 

cliënten, maar ook onszelf, tijd die goed benut moet worden door bijvoorbeeld de coördinator. 

De cliënten, je komt er niet los van.  

Grote gebeurtenissen waren de aanschaf van de nieuwe computers, en de aanbesteding voor 

de ontwikkeling van een nieuw cliëntregistratiesysteem aan Zorgware BV uit Enkhuizen. Zij 

waren bereid de prijs praktisch te halveren na kennismaking met de Buitenwacht. Maar goed 

ook, anders hadden we het niet kunnen betalen. De deadline van 1 januari 2015 werd helaas 

niet gehaald, dat wordt een maandje later. 

Gek werden we in 2014 van op nul gestelde beslagvrije voeten, het negeren van betaal- of 

afloscapaciteit, steeds weer ‘de kaasschaaf’ –‘er kan nog best een onsje af’. Gek van volledig 

beslag op Belastingtoeslagen (‘die paar honderd euro per maand kan je makkelijk missen’) 1), 

en het samenspel van VGZ / CVZ / IZACURA / CJIB / Zorginstituut Nederland en de 

‘bronheffingen’, het deftige woord voor verreweg de slechtst uitpakkende overheidsmaatregel 

van de afgelopen jaren 2). Gek werden we van het starre onbegrip. Van de 

klantonvriendelijkheid van telecombedrijven, energieleveranciers, internetproviders. Uren aan 

de telefoon, mails, brieven, soms zonder soelaas. 

Ondertussen heeft het viertal dat zich dit jaar bij ons meldde met een acute hulpvraag voor 

onderdak met hulp van de Wijkwinkel, en soms van de Buitenwacht daaromheen, wederom 

wel mooi een dak boven het hoofd, hebben we voor de eerste inwonende moeder van het 

Babyhuis gezorgd, zijn we het hele jaar hard bezig geweest een Azerbeidjaans gezin met baby 

door een hele moeilijke tijd heen te helpen, hebben we met een lichamelijk en geestelijk 

gehandicapte notoire schuldenmaker erg moeten redderen in samenspraak met 

schuldhulpverlener, verhuurder en wijkteam Wielwijk, en hebben we meer dan eens ‘geld 

verdiend’ voor onze cliënten. Niet in het minst met behulp van fondsen. Het plaatselijke 

Sociaal Fonds der Kerken, met wie we nauw samenwerken, maar ook met de paar landelijke 

fondsen bij wie je aanvragen kan voor particulieren. Doseren is geboden, en gelukkig ook 
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mogelijk, en één keer kregen we maar een deel van het totaalbedrag los. De ene afwijzing op 

een tiental aanvragen is triest, maar toch een goed resultaat. En als een fondsaanvraag slaagt 

omdat je duidelijk maakt dat de cliënt haar zaakjes eigenlijk goed voor elkaar heeft, mag je 

niet klagen. Dienstverleners in de regio zien uit naar de oprichting van het Fonds Urgente 

Noden Drechtsteden, dat in 2015 zijn beslag moet krijgen. Zij voorzien in hulp binnen 24 uur.  

 

Een vaste bezoekster, een vluchtelinge uit Somalië (gehandicapt, bijstandsuitkering) wil 

haar vader in Mogadishu bezoeken, die tobt met zijn gezondheid. Zij hebben elkaar 20 jaar 

lang niet gezien, hij zijn kleinkinderen nog nooit. Zij zal dat nooit kunnen betalen. Ze 

vraagt 2000 euro, wij krijgen het niet voor elkaar. EEN IDEE, IEMAND? 

 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen: Wijkwinkelwerk is meestal niet erg spectaculair. Het is 

vaak vooral een zaak van lange adem en goed registreren. Want wanneer wordt een aantal 

contacten een traject? Het is vaak een zaak van vasthoudendheid, van verder kijken, van goed 

praten, kunnen onderhandelen en overtuigen, en weet u, da’s soms best moeilijk, en niet altijd 

met de beoogde goede afloop voor onze cliënt.  

We zijn dit jaar betrokken bij het Armoedeplatform en de initiatiefgroep 

ongedocumenteerden. Tweemaal hebben wij met wethouder van der Burgt gesproken, omdat 

we er niet uitkwamen, tot nog toe zonder resultaat. Eind februari heeft in de Buitenwacht de 

manifestatie ‘Sociaal Doe-Het-Zelven’ plaatsgevonden, naar aanleiding waarvan is een 

Sociaal Manifest opgesteld, een handreiking voor de politiek.  

De Wijkwinkel vraagt het bestuur mee te denken over reiskostenvergoeding en cursussen. 

Wij kunnen bijdragen en meedenken een ‘luis in de pels’ te zijn. 

 

1) Hoe verhoudt beslag op het Kindgebonden Budget zich eigenlijk tot het IVRK –Het Kinderrechtenverdrag?    

2) +30% maandelijkse boete bij meer dan 6 mnd. premieachterstand tot alles afgelost is, geen aanvullend pakket, overstappen 

verboden. De gemeenteraad van Rotterdam greep in 2014 in, en ging borg staan voor  de premieschulden van vele burgers. 
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WIJKWINKEL BUITENWACHT 2014 –CIJFERS 

 

Volgens het afsprakenboek, dus ongeregistreerde niet meegerekend, waren er in  

januari 2014  104 consulten,  

in februari 79  plus  1 apart geregistreerde Voedselbankaanvraag (door Odiska), 

in maart         116 plus 14,    

in april              96  plus 13, 

in mei  87  plus 15, 

in juni               84   plus  9, 

in juli                 54   plus  7, 

in augustus      56   plus  1, 

in september 114  plus  9, 

in oktober      108  plus 16, 

In november  103  plus 10, 

in december  74  plus  9, 

maakt samen 1075 

consulten en 104 aanvragen voor de Voedselbank -dat laatste is een groot aantal, maar voor 

meer dan de helft van de aanvragen geldt dat men boven de norm uitkomt, en dus normaliter 

zal worden afgewezen. De Voedselbank is en blijft een noodvoorziening.  

In 2013 waren er 1118 consulten, in 2014 bij elkaar 1179. Dat is gemiddeld 24,6 per week op 

basis van 48 werkweken, 4,9 per dag. Het totaal stijgt ieder jaarverslag (dus vanaf 2010), 

maar de afspraken worden nu verspreid over de hele werkweek. In 2013 was het 23,3 per 

week, maar wel gemiddeld 7,8 klanten dagelijks. De Wijkwinkel van nu, met de ruimte voor 

10 afspraken per dag, heeft tweemaal zoveel capaciteit. Kunnen we dat realiseren? 

Vroeger kwamen er meer mannen dan vrouwen naar de Wijkwinkel, tot 2013. Toen was 

opeens 53% vrouw. Over 2014 wederom een percentage van 53 aan cliënten van het 

vrouwelijk geslacht, tegen 47% mannen, dus. 

Ook de leeftijdscategorieën schuiven wat. Jonger dan 30 jaar blijft 17%, tussen 30 en 39 

25%, bijna exact hetzelfde als in 2013. Tussen 40 en 49 jaar was 42% van de cliënten, boven 

de 50 17% (was 35). Een verjonging? De cijfers spreken.                 
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Over naar het wat discutabele thema van de culturele achtergrond. Feit blijft dat veel van de 

Wijkwinkelcliënten eerste-generatiemigranten zijn, dan speelt culturele achtergrond nog altijd 

een rol. En ook daarin zien we verschuivingen.  

31% is autochtoon Nederlands (stijgt steeds, was in 2010 nog 14%), 17% van Turkse 

afkomst, 8% Marokkaans (2013: 12), 8% Somalisch (4), maar ook 8% Irakees, 6% West-

Afrikaans. De Antillen worden in 2014 beter vertegenwoordigd door de medewerkers dan 

door de klanten (4%). Wel had in totaal 72% de Nederlandse nationaliteit. Onder de nieuwe 

aanmeldingen ongeveer hetzelfde beeld, alleen zaten daar ook 9% Bulgaren bij. 

 

Er kwam één klant uit Zwijndrecht, één uit Papendrecht, één uit Sliedrecht, één uit Hendrik-

Ido-Ambacht en één uit Alblasserdam, alle Drechtsteden zijn vertegenwoordigd, maar voor de 

rest kwam iedereen uit Dordrecht. Voor de geografische spreiding binnen Dordrecht: zie 

nawoord. 

Verschuivingen in het beeld van de inkomstenbronnen van onze cliënten maken het verloop 

van de economische crisis op kleine schaal zichtbaar. 58% van onze cliënten moet het doen 

met een bijstandsuitkering (2013: 41), 5% heeft een WAJONG-uitkering, 11% WAO / WIA, 

16% werkt in loondienst (2013: 12), maar degenen met een uitkering vanwege de WW waren 

er nog maar 3%, waar het in 2013 opeens piekte naar 14. In 2012 en 2013 vielen onder onze 

cliënten dus veel ontslagen. Een aantal zal weer werk hebben gevonden, het merendeel niet, 

met alle gevolgen van dien, qua stapsgewijze terugval in inkomen (loon – WW – WWB).  
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Het soort dienstverlening was voor 57% bemiddeling. Het percentage administratieve hulp is 

26, 15% van het Wijkwinkelwerk gedurende 2014 bestond uit het invullen van formulieren. 

In 13% van de gevallen gaven we advies. 

 

De hulpvragen zijn altijd heel uiteenlopend. Toch is het dáár waar je het vermoeden van 

trends aantreft.  

Het treffen van betalingsregelingen is als altijd veelvoorkomend, met 13%,  het percentage 

stijgt jaar na jaar langzaam maar zeker.  

Immigratie- en naturalisatievragen zijn veel gesteld in 2014, in 11% van de gevallen, maar ze 

zijn dit jaar grotendeels te herleiden op ingewikkelde en veelomvattende problemen rond 

intrekking, aanvraag, en verstrekking van uiteenlopende identiteitsdocumenten van één 

Dordts gezin, dat tot op heden niet uit de zorgen is.  

9% vragen over ziektekosten(verzekeringen) is schokkend gestegen, bedenkend dat een fiks 

deel daarvan met de ‘bronheffing’ te maken heeft, een eufemisme voor een maandelijkse 

boete, plus een betalingsregeling als het eraf kan, je reinste drang-en-dwang: op extra geld 

beslagleggen waar het waarschijnlijk al niet was. 

Veel vragen aan woningbouwvereniging (7%) en energieleverancier (3), veel ‘overigen’, 

vanouds grotendeels toegeschreven aan Voedselbankaanvragen en kwijtscheldingsaanvragen, 

19%. Het zou interessant zijn als wij ook inzicht zouden hebben in problemen met telefonie-, 

televisie- en internetproviders, daar voorziet ons oude registratiesysteem niet in. 

Bereikbaarheid en service zijn vaak zéér pover. 

Over de aanmeldingen valt nog te vertellen dat men 14 verschillende culturele achtergronden 

had. Een Fin en iemand uit Congo-Brazzaville hadden we nog niet ontmoet. Die ene 

Kosovaar die zich meldde kunnen we tegenwoordig tot de curiositeiten rekenen.  

De Buitenwacht hanteert het credo: hoe diverser, hoe beter.                                                                          
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DE WIJKWINKEL –VOORSTEL VOOR 2015 

 

Dromen hoort er een beetje bij in de Buitenwacht, is in de Wijkwinkel niet goed mogelijk. 

Een kleine of wat grotere nachtmerrie kan zover zijn als het volgende consult. De cliënten 

zetten je iedere ochtend met je benen op de grond. Dagelijkse maatschappelijke praktijk, 

weinig plaats voor theorie. Toch is er een gedroomde Wijkwinkel. Die komen we op het spoor 

als we vragen stellen. Zoals: hoe functioneerde zij eerder? Waarom? En: hoe functioneren we 

optimaal? 

 

De organisatievorm en dienstverlening zijn gericht op de cliënt. Als die niet meer komt, 

stopt de Wijkwinkel dáár. Als ze in groten getale komen -dan kunnen we altijd wat verzinnen. 

 

Als we goed nadenken is de Wijkwinkel één met de koffie-inloop. Het één voedt het ander. 

Als we optimaal willen functioneren, moeten we het allebei goed doen, en elkaar helpen. Het 

zou wenselijk zijn als de Wijkwinkel even laagdrempelig zou zijn als de koffie-inloop. Die 

mogelijkheid is er. 

 

De Wijkwinkel werkt sinds 2012 op afspraak. Dwingende reden daarvoor was dat er maar 

twee medewerkers waren, waardoor er dagen waren dat de Wijkwinkel niet open was. Dat 

was daarvóór anders. De Wijkwinkel was een dagelijks inloopspreekuur, zonder limiet 

(althans: na 12 uur werden mensen weggestuurd). Er was volop tijd voor iedere cliënt, en als 

er vandaag geen tijd was, konden ze morgen terugkomen. Dat resulteerde onder andere in een 

goedbezochte koffie-inloop, met een andere rol voor de gastvrouw/heer, en minder irritatie 

over overschrijding van afspraaktijden. Immers, de tijd die je aan de één besteedde, besteedde 

je zo nodig morgen ook aan de ander. Het spreekuur ging achter elkaar door. Als je klaar was 

deed je je rapportages, eventueel telefoontjes, mail en brieven, en kwamen (ex-) Buitenwacht-

vrijwilligers met vragen.  

 

De Wijkwinkel is gevestigd op laagdrempeligheid, flexibiliteit en improvisatievermogen. Op 

beleefdheid en respect tegenover probleem en cliënt, rust en tijd voor moeilijke zaken. Op het 

besef dat ieders’ probleem het urgentste is voor iedereen afzonderlijk, en kunnen relativeren. 

Het zoveel mogelijk uitsluiten van stress, want hoe minder de druk, hoe flexibeler je kunt zijn. 

Het is ideaal als je genereus kan zijn, vriendelijk en betrouwbaar.  
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Wijkwinkelcliënten zijn in het algemeen arm, en hebben problemen met werk, met taal 

(lezen en schrijven!), met financiën. Onze taak is iemand op de rails te zetten, ‘brandjes te 

blussen’, oftewel de urgentste problemen aan te pakken, en te zorgen dat iemand bij een 

professionele organisatie in traject komt. Wij hebben onze beperkingen, we hebben weinig te 

vertellen. 

 

Hou er rekening mee dat het kan gebeuren dat je een tijd heel intensief met cliënten werkt, 

en ze daarna nooit meer ziet. Dat betekent meestal dat je het goed hebt gedaan, dat ze ons niet 

meer nodig hebben. Als iets goed afloopt, bijvoorbeeld  een bezwaarprocedure, zul je dat niet 

horen. En als je in conflict raakt binnen de organisatie, hebben we binnen de Buitenwacht een 

vertrouwenspersoon, je cliënten zal niets worden gevraagd. Heb je vertrouwen gewonnen, zal 

men soms langskomen om alleen maar te praten, zonder hulpvraag. Neem er lekker de tijd 

voor. Altijd ellende is niet goed.  

 

Voor brieven en bezwaarschriften hebben we nu twee medewerkers. Een brief, 

bezwaarschrift of fondsaanvraag opstellen is een vak apart. Laat er een ander naar kijken, 

twee weten altijd meer dan één, en er zijn –vooral juridische- vormelijkheden zonder welke je 

niet zal bereiken wat je voor je cliënt beoogt. Voor eenieder geldt altijd: wees waakzaam voor 

je blinde vlek. 

 

Alles is tijdelijk, daarin verschillen de cliënten niet van onszelf. Voor dit werk is het 

belangrijk dat je naast je cliënt kan staan, maar je moet een stevige partij zijn. In je kantoor 

ben jij de baas, en er is altijd nog de nood knop. Als je even niet weet wat je moet doen: het is 

geen schande om een afspraak bij een ander te maken, coördinator lastig te vallen, of door te 

verwijzen. Het is op dat moment reëel, dus juist sterk. Vanuit die positie kun je ook 

improviseren, het hoort bij de Wijkwinkel. Neem je tijd, benut je ruimte, je bent één team met 

je collega’s, werk daarom samen. 

 

Als afspraken afgeschaft worden, is het voor de gastvrouw/heer van de koffie-inloop om de 

binnenlopende cliënten te registreren voor de volgorde, en ze een kopje koffie of thee aan te 

bieden.  
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De vraag is dus: Wat vindt het bestuur? Wat vindt de kerngroep? De koffie inloop? Ons 

team? 

 

 

NAWOORD 

  

De Wijkwinkel bestaat sinds             . Sinds 2010 wordt er ieder jaar een Wijkwinkelverslag 

gemaakt met behulp van een uitdraai van het cliëntregistratiesysteem, de intakes van nieuwe 

cliënten, en het afsprakenboek. 

Reden hiervoor is dus allereerst dat het mogelijk is, plus dat het wenselijk is een vorm van 

verantwoording af te kunnen leggen -of dat nu gevraagd wordt of niet, openheid van zaken te 

geven over het reilen en zeilen van een op zichzelf staand onderdeel van de Buitenwacht, en 

last but not least: inzicht te geven –en te krijgen- in ontwikkelingen op het gebied van hulp- 

en dienstverlening in het algemeen. Ontwikkelingen op onze kleine schaal in relatie tot 

plaatselijke, regionale, nationale, mogelijk internationale tendensen. 

Er zijn kenmerken die typisch zijn voor de Wijkwinkel van de Buitenwacht. Kenmerken die 

je niet direct bedenkt, of verwacht. 

In 2015 gaat hulp- en dienstverlenend Dordrecht en elders werken met wijkteams. Betaalde 

krachten van verschillende disciplines van hulp- en dienstverlening moeten samenwerken, 

wijkgericht. Zo zijn er al Wijkwinkels in Crabbehof en Nieuw-Krispijn (de Prinsemarij), waar 

woningbouwverenigingen en stichting MEE een locatie hebben waar wijkbewoners binnen 

kunnen lopen. Zo zouden we het bij ons niet willen! Loopt de Buitenwacht, met haar 

Wijkwinkel, achter de feiten aan? 

 Met ingang van het nieuwe jaar zijn er wijkteams voor Krispijn (Oud- en Nieuw-Krispijn 

samen), voor Wielwijk, samen met Crabbehof, een wijkteam voor Dordrecht-Oost (Staart, 

Stadspolders, Sterrenburg), en team centrum voor binnenstad en 19e-eeuwse Schil, 

Vogelbuurt, Indische Buurt en Land van Valk. Zo is er in Dordrecht een dekkend systeem van 
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professionele hulp- en dienstverleners, naast Leger Des Heils, jeugdhulpverlening, GGZ en 

verslavingszorg (SDD, UWV, GGD…). 

Hoe moet dat nu met de arme vrijwilligers van de Buitenwacht en de Wijkwinkel? We 

krijgen het vast moeilijk, we zullen veren moeten laten, ons opnieuw moeten bewijzen. Het 

gebeurt nu al dat wij niet worden uitgenodigd op bijeenkomsten, zoals onlangs op een 

voorlichtingsbijeenkomst over zorgverzekeringen. Een kwalijke zaak, tot voor kort 

ongebruikelijk, die we graag onder de aandacht van het bestuur willen brengen. We moeten 

het er niet bij laten zitten! 

Want wat blijkt? We zitten al een paar jaar boven de duizend consulten per jaar, aantallen 

waarvan het een vraag is of die elders gehaald worden, en we wisten al dat de Buitenwacht-, 

en ook Wijkwinkelbezoekers verdeeld wonen over ‘postcodes 3314 en 3317’, dat is Oud- en 

Nieuw-Krispijn, Wielwijk en Crabbehof, of heel Dordrecht-West, ondanks wijkwinkels en 

buurthuizen (inmiddels wijksteunpunten, gerund door stichting MEE).  

Kijken we echter naar de intakes van 2014:  van onze nieuwe cliënten komt 

- 29% uit Oud- en Nieuw-Krispijn,  

- 21% uit Wielwijk / Crabbehof,  

- 21% uit Binnenstad / 19e-eeuwse schil,    

- 12% uit Vogelbuurt / Land van Valk,  

-   6% uit Stadspolders,  

-   6% uit Dubbeldam,  

-   3% van de Staart,  

-   3% uit Sterrenburg. 

De Wijkwinkel van de Buitenwacht bedient dus opmerkelijk genoeg cliënten uit de gehele 

gemeente Dordrecht, plus daarbij cliënten uit omliggende Drechtsteden. Er zullen mensen 

bijzitten die verhuisd zijn uit het oude Oud-Krispijn, zeker. Er zal sprake zijn van bekendheid 

met de Buitenwacht, van mond-op-mond-reclame. Andere instellingen verwijzen ook graag 

door naar ons, merken we, maar het allerbelangrijkste is toch het vertrouwen. En daar zijn we 

zelf verantwoordelijk voor. Dan kunnen we 2015 met vertrouwen tegemoet zien. 
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1. Inleiding 

 Dit jaarverslag gaat uit van kennis van het projectplan. Het is een verslag van het 

 dertiende  jaar in opeenvolging. 

2. Leerlingen 

      We zijn in januari met 10  leerlingen gestart. We zijn in december geëindigd met 15 

 leerlingen. Er waren dit jaar 3 examenleerlingen die allemaal in mei het huiswerkhuis 

 verlieten. 2 leerlingen zijn geslaagd 1 leerling is (heel onverwacht) uiteindelijk gezakt.   

 De meeste leerlingen die dit jaar het Huiswerkhuis hebben bezocht, wonen in Krispijn of 

 Crabbehof, een enkeling woont in Wielwijk, 1 woont ( na een verhuizing) in Sterrenburg  

 

 Dit jaar zijn alle overgebleven leerlingen in juli overgegaan.  

 Er zijn dit jaar vooral meisjes onder de nieuwkomers. 

 Leerling verloop.(2013) 

 

 Januari………………… 10 

 Februari……………….. 11 

 Maart………………….  13 

 April…………………..  13 

 Mei……………………. 14 

 Juni……………………. 14 

 Juli             gesloten 

 Augustus   gesloten. 

 September…………….. 11 

 Oktober……………….. 13 

 November …………… .15 

 December……………    15  

 

 De leerlingen die tussentijds zijn vertrokken, zijn geslaagd of hadden steeds goede cijfers en 

 wilden het verder alleen proberen. 

      

3. Ouders. 

  Er zijn er dit jaar weer leerlingen gekomen door” mond tot mond reclame” in de verschillende 

 families.  

 Bij aanmelding krijgen ouders de folder van het Huiswerkhuis en daarna volgt de 

 gebruikelijke inschrijvingsprocedure. Bij  het tekenen van het contract, worden de ouders erop 

 attent gemaakt dat ouderavonden bezocht kunnen worden, samen met de coördinator van het 

 Huiswerkhuis. Dit jaar heeft geen van de ouders daar gebruik van gemaakt.  

 In het afgelopen jaar zijn er kennismakingsouderavonden en 10-minutengesprekken op de v

 verschillende scholen geweest. Geen van de ouders heeft de coördinator gevraagd mee te 

 gaan. 

 Dit jaar is er voor 1 leerling rechtstreeks mail-contact geweest tussen de coördinator en 

 mentor De onderwerpen waren: motivatie, en tegenvallende cijfers ondanks grote inzet van 

 de leerling.   
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 Een viertal ouders heeft dit jaar telefonisch contact gezocht met de coördinator. Ouders bellen  

 met vragen over:  

 de prestaties van hun kind;  

 nieuwe aanmeldingen die zij voor een familielid of kennis willen doen;  

 een brief die zij van de school hebben ontvangen; 

 boekengeld en financiële ondersteuning vanuit de Stichting Leergeld voor de 

schoolkosten. 

 

 Een drietal ouders is ook in het huiswerkhuis geweest om over de vorderingen van hun kind 

 met de coördinator te praten, in 2 gevallen waren de kinderen er zelf bij. 1 van deze drie 

 ouders is 5 keer, 1 is twee keer geweest.  Deze gesprekken hadden een positief effect. Er 

 werd ook uitgebreid over het gedrag van de kinderen gesproken, zowel thuis, op school als in 

 het Huiswerkhuis. 

 Ouders  en verzorgers zijn blij dat het Huiswerkhuis de hulp kan geven waartoe zij zelf niet in 

 staat zijn.  

 

4. Tutoren 

 Het afgelopen schooljaar is er weer een goede samenwerking geweest met de tutoren. We 

 begonnen dit jaar met een coördinator en 4 tutoren. Na de zomervakantie zijn er 6 parttime 

 tutoren bijgekomen. 4 tutoren komen 1 keer per week 3 uren op een vaste dag. De parttime 

 tutoren komen 2 uren op een vaste dag   

 De coördinator is elke dag aanwezig, zodat er steeds 3 begeleiders waren.   De coördinator 

 maakt soms wel eens een afspraak met een leerling op vrijdag in een weekend of in een 

 vakantie als dat nodig is.  

       De  tutoren zijn  voor alle leerlingen aanspreekbaar en hebben geen vaste groepen. In de 

 praktijk zie je wel dat bepaalde leerlingen dezelfde  tutor opzoeken, wat geen probleem is. 

 Helaas hebben we nu geen fulltime tutor, die tevens tijdelijk de  coördinator kan vervangen 

 wanneer deze verhinderd is. Omdat we ook steeds meer leerlingen met een hoger niveau 

 dan VMBO hebben, worden er hogere eisen gesteld aan de kennis en opleiding van de ·

 tutoren. Het vinden van geschikte tutoren(vooral voor wis- en natuurkunde)  is, naast de 

 financiering van het project, nog steeds een van de grootste problemen van het 

 Huiswerkhuis. 

 

5. Scholen. 

 Voortgezet Onderwijs: 

 De meeste leerlingen volgen onderwijs op Het Stedelijk Dalton of Insula College. 

 op verschillende locaties. 1 leerling zit op het Wellant Colllege 

6. Krispijn en het Huiswerkhuis  

 In de afgelopen tien jaar is het Huiswerkhuis bekend geworden bij de diverse instanties en 

 bewoners.  

 Vrijwel alle leerlingen komen uit Krispijn, Crabbehof of Wielwijk. Sommigen zijn door de 

 renovaties verhuisd naar een andere wijk. Ook zijn er bij verschillende instanties folders 

 neergezet. Verder is er ook op een aantal websites informatie te vinden over het  

  



4 
 

7. Wat is de meerwaarde van dit project? 

 De leerlingen die 4 dagen per week naar het Huiswerkhuis gaan, hangen daardoor minder op 

 straat  rond. De hulp die ze krijgen in het Huiswerkhuis zorgt ervoor dat ze meestal goede 

 rapporten hebben. In het contact met de tutoren en de coördinator worden de  leerlingen  

 op een positieve manier benaderd en zijn ze op een positieve manier hun leven aan het 

 opbouwen. Het geeft ze meer zelfvertrouwen,  zij zijn een voorbeeld voor broertjes, 

 zusjes en familie. Leerlingen komen in toenemende mate praten over persoonlijke dingen 

 waar ze mee bezig zijn. Leerlingen kunnen in het  huiswerkhuis met hun schoolproblemen 

 en ergernissen terecht en ze kunnen hun verhaal kwijt. Op  de (grote) scholengemeenschappen 

 voelen allochtone leerlingen zich toch vaak  onbegrepen en is er  weinig tijd voor een 

 persoonlijke benadering. Veel van onze leerlingen zijn zwak in de (school)taal en 

 komen daardoor in problemen. 

 Ouders worden gestimuleerd om bij hun kinderen betrokken te zijn en contact te houden met 

 de school. Ouders kunnen met de coördinator praten over eventuele problemen die zij met hun 

 kinderen ondervinden,  4 ouders hebben dat dit jaar ook gedaan. Leerlingen praten 

 tegenwoordig  ook over het contact dat zij met hun ouders hebben en wat er steeds  fout bij 

 gaat. We proberen de  leerlingen dan om een en ander in een ander perspectief te zien en vaak 

 lukt dat wel. Vooral de coördinator heeft met veel leerlingen een vertrouwensband 

 opgebouwd. Hij is altijd fulltime aanwezig en kent de leerlingen soms al jaren. Leerlingen 

 weten dat we ze niet zomaar in de steek laten ook niet “als iets hun eigen schuld is “.  

      Veel aandacht wordt besteed aan het aanwezig zijn in het Huiswerkhuis. Als een leerling  om                             

 onbekende  redenen 2 keer afwezig is, worden de ouders gebeld. Soms weten ouders niet waar 

 hun  zoon of dochter is,  soms maken zij excuses dat zij niet afgebeld hebben. Bij slecht 

 gedrag worden ouders gevraagd voor een gesprek samen met de leerling.(Dat is dit jaar 2 keer 

 gebeurd.) Ook kan een extra huisbezoek daarbij helpen. Als een leerling zich herhaaldelijk 

 misdraagt en de gang van zaken ernstig verstoort, kan zo’n leerling na overleg met de 

 ouder(s) uitgeschreven worden. Dat is dit   jaar gelukkig niet gebeurd. 

  Zo is het Huiswerkhuis voor de leerlingen niet alleen een plek waar zij geholpen kunnen 

 worden met hun huiswerk. De meeste leerlingen komen vaak vroeg naar het Huiswerkhuis, 

 zodat ze gezellig kunnen bijkletsen met de tutoren en met de coördinator. Veel tijd gaat ook 

 op aan motiverende gesprekken, vooral in toetsweken.  Sommige leerlingen willen ook o

 ver  meer persoonlijke problemen praten. Dat gebeurt dan meestal na de werktijd en  de 

 coördinator maakt daar dan tijd voor vrij. Langzamerhand is het Huiswerkproject in een 

 “jongeren begeleidingsproject” veranderd. 

 In het Huiswerkhuis wordt erop gelet dat de leerlingen elkaar met respect behandelen en op 

 een  sociale manier met elkaar en de tutoren omgaan. Indien het nodig is kan een leerling 

 met de  coördinator een afspraak maken om extra te kunnen komen in de toets- en examentijd, 

 dat is dit jaar  14 keer gebeurd. Het Huiswerkhuis is voor de examentijd ook extra open 

 geweest voor de  examenleerlingen. In 2014 zijn een aantal oud-leerlingen geweest voor 

 ondersteuning van hun MBO  opleiding (3 leerlingen) of HBO opleiding ( 1 l

 leerling).Voor een deel gebeurt dit buiten de  openingsuren van Het Huiswerkhuis, nu 

 we over veel tutoren beschikken gebeurt het ook wel eens  in de openingsuren. Het betreft 

 hier geen vak speciale hulp maar meer hulp bij de planning en/of  uitvoeren van opdrachten. 

 Het lijkt of Het Huiswerkhuis zo “doorgroeit”naar een  “studiebegeleidings-huis”.   
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8. De financiën van het Huiswerkproject. 

 Het huiswerkhuis wordt mede gefinancierd door fondsen waar de Buitenwacht geld van 

 ontvangt. 

 De penningmeester van de Buitenwacht weet hier de details van.  Gezien de maatschappelijke 

 meerwaarde van het project zullen we ons uiterste best blijven doen om door kunnen gaan. 

 Het wordt echter steeds moeilijker om de financiering rond te krijgen.  

 Tutoren worden  niet betaald.  

      . 

9. Achtergrond leerlingen. 

 Aanvullende informatie over de leerlingen van het huiswerkhuis. 

 In totaal 15 leerlingen ingeschreven per eind december 2014. 9  jongens en 6 meisje.  

 Leerjaren 

 Er hebben  ingeschreven gestaan: in de periode januari t/m juni 2014 

 2     leerlingen uit het eerste leerjaar 

 2    leerlingen uit het tweede leerjaar 

 3    leerlingen uit het derde leerjaar 

 5   leerlingen uit het vierde leerjaar 

 2     leerlingen uit het vijfde leerjaar 

 In de periode september t/m december. 

 6     leerlingen uit het eerste leerjaar 

 3     leerlingen uit het tweede leerjaar 

 3     leerlingen uit het derde leerjaar 

 3     leerlingen uit het vierde jaar. 

 Afkomst: 

     leerlingen van Marokkaanse afkomst. 

     leerlingen van Turkse afkomst. 

     leerlingen van Somalische afkomst.. 

     leerlingen van Nederlandse afkomst.    

 Scholen van herkomst. 

 Insula College (uit 2 vestigingen) te Dordrecht 

 Stedelijk Dalton (uit 2 vestigingen) te Dordrecht 

 Mavo-Stek te Dordrecht. 

 Leerniveau van de leerlingen. 

 VMBO (BB, GL. Kader.)   

 VMBO (TL, Mavo)               

 MAVO/HAVO                         

 HAVO/VWO                                                                

 


