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VOORWOORD 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 dat is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door het bestuur, 

medewerkers en vrijwilligers van Stichting De Buitenwacht te Dordrecht. 

 

In 2018 bestond de Buitenwacht 35 jaar en daar hebben wij op een bijzondere wijze aandacht 

aan besteed. Er werd een lezing gegeven door Annette Nobuntu Mul,  founder van Ubuntu 

Society. De Buitenwacht staat in een traditie van vijf en dertig jaar, uitgegroeid van een 

experiment tot een beweging en tot een traditie. Levensverhalen van mensen zijn verbonden 

geraakt met De Buitenwacht. De toekomst van dit verleden telt mee om De Buitenwacht 

perspectief te blijven geven. Wij voelen ons erg verwant met de Ubuntu filosofie en 

levensvisie en waren erg blij dat Annette Nobuntu Mul, onze viering met ons mee wilde 

maken en zij heeft ons meegenomen in dit diepgewortelde (Zuid)-Afrikaans mensbesef. 

Ubuntu is de essentie van ons menselijk bestaan’, aldus bisschop Desmond Tutu. Het gaat 

over verbondenheid met anderen. De onmogelijkheid van ons mensen om in isolatie te leven. 

Ubuntu draait om toewijding en om relaties tussen mensen onderling.  

 

Helaas werd De Buitenwacht niet geselecteerd door het Oranjefonds voor het programma 

”Meedoen, samen uit de armoede”. Dat was een grote tegenvaller en daardoor kon een deel 

van de ambities van de interne  organisatie uit werkplan 2018 niet uitgevoerd worden.   

Gelukkig kregen we eind 2018 het bericht dat we door het Kansfonds geselecteerd waren voor 

het Franciscusfonds. Een initiatief dat lokale initiatieven zoals De Buitenwacht financieel en 

inhoudelijk voor een langere tijd gaat ondersteunen.  Met deze financiële impuls kunnen wij 

de komende vier jaar de interne organisatie versterken. 

Dat is ook hard nodig. 

Binnen de organisatie werd de druk op de vrijwilligers steeds maar groter. Er kwamen in 2018 

steeds meer bezoekers naar De Buitenwacht en de problemen en de vragen werden steeds 

complexer door meer armoede, bureaucratie en digitalisering. De vrijwilligers werden 

overvraagd en in 2018 lukte het ons niet kwalitatief dragende vrijwilligers en bestuursleden te 

vinden die zich voor langere tijd aan de organisatie wilden binden. We hebben helaas afscheid 

genomen van een aantal vrijwilligers van de wijkwinkel en dit heeft erin geresulteerd dat de 

dienstverlening van de wijkwinkel een paar maanden niet optimaal heeft gefunctioneerd. In 

het werkplan van 2019 zullen we ingaan op de noodzakelijke ontwikkeling en verbetering van 

de interne organisatie. 

Des te meer waardeer ik de vrijwilligers die ook in 2018 er waren en ervoor zorgden dat alle 

activiteiten uitgevoerd werden. Het jaarlijks uitstapje naar de dierentuin Blijdorp  en 

kerstpakket voor alle vrijwilligers is een klein gebaar van waardering en werd goed 

ontvangen.  

 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag over 2018 

Namens het bestuur van De Buitenwacht 

Riet Duykers 

Voorzitter 
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1. Terugblik op 2018 

 Terugkijkend op 2018 zijn er een aantal ontwikkelingen te noemen die de basis 

 vormen voor dit jaarverslag. 

o De selectie van het Kansfonds om De Buitenwacht samen met een aantal 

vergelijkbare inloophuizen in Nederland voor een langere tijd financieel en 

inhoudelijk te ondersteunen geeft een impuls aan het versterken van de organisatie. 

       De criteria om in aanmerking te komen voor deze (financiële) ondersteuning en 

       expertise  zijn: 

 Het vergroten van menselijke waardigheid 

 Het werk laat zich typeren door langdurige aanwezigheid 

 Aansluiten bij tempo en behoefte van de doelgroep 

 Het creëren van vertrouwen en wederkerigheid 

o Het afgelopen jaar hebben we gezien dat steeds meer organisaties             

deze inloop- en ontmoetingsfunctie van De Buitenwacht steeds belangrijker gaan        

vinden en contact hierover zoekt met De Buitenwacht.  

 Door de gemeenteraad is er in mei 2018 een motie van de PvdA unaniem 

aangenomen om in Dordrecht meer ontmoetingsplekken  te ontwikkelen zoals 

De Buitenwacht. 

 De GGD heeft in 2018 een onderzoek naar Armoede en gezondheid verricht 

en wil graag meer wijkgericht gaan werken. Ze heeft hierover contact gezocht 

met De Buitenwacht en wil in 2019 dit samen verder ontwikkelen. 

 Met Vivenz wordt een pilot ontwikkeld over het inzetten van 

ervaringsdeskundigen bij armoede.  In september heeft De Buitenwacht samen 

met Vivenz op de conferentie  “Samen tegen de armoede” de workshop 

ervaringsdeskundigheid gegeven en de gemeente Dordrecht heeft aan De 

Buitenwacht en Vivenz gevraagd een plan hiervoor te ontwikkelen. 

 Pameijer heeft het afgelopen jaar wekelijks de koffie inloop bezocht en heeft 

van daaruit ondersteuning geboden aan mensen met een beperking die in de 

wijk wonen. Daarnaast heeft zij een kerstbrunch georganiseerd waar zo’n 60 

bezoekers aanwezig waren. De directie besloot einde van het jaar te stoppen 

met de aanwezigheid van de medewerkers van Pameijer bij de koffie inloop en 

dat vonden wij erg jammer 

o De bijeenkomst voor professionals, beleidmakers, bewoners en politiek die op de 

jaarlijkse dag van de armoede van 17 oktober 2018  door het Platform tegen 

Armoede in samenwerking met De Buitenwacht werd georganiseerd heeft een 

aantal voorstellen opgeleverd waar in 2019 uitvoering aan moet worden gegeven. 

De vereenvoudiging van regelgeving en procedures en creëren van meerdere 

ontmoetingsplekken in de wijken waren met stip de belangrijkste en in 2019 zal 

De Buitenwacht er attent op zijn dat deze voorstellen ook uitgevoerd gaan worden. 

o Afgelopen jaar is er een nieuw bewonersinitiatief ontstaan: bewonersgroep van het 

Vierkant. Ze hebben met De Buitenwacht samenwerking gezocht en een aantal 

activiteiten werden in 2018 uitgevoerd: wekelijks kindertoneel, zelfhulpgroep voor 
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vrouwen, beheer en opknappen van  de openbare ruimte in de buurt. Ook is een 

bewoner lid geworden van het bestuur en zij zal zich bezig houden met de interne 

en externe communicatie.  

 
pl 

 

 

plaatsing van fietsenrekken door de gemeente Dordrecht 

 

o De signaleringsfunctie in het bestrijden van armoede heeft in samenwerking met 

het Platform tegen Armoede Drechtsteden al tot een aantal mooie resultaten geleid: 

 De oprichting van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Daar 

worden mensen met acute nood geholpen 

 Door de praktijkcasussen van de wijkwinkel krijgt de Sociale Dienst 

Drechtsteden meer oog voor de bejegening van klanten. 

 Een aantal eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen is verlaagd of 

afgeschaft.  

 Sociaal offensief achttien punten die bewoners, professionals en politici 

op de Internationale Dag van de Armoede in oktober hebben opgesteld. 

 In 2018 heeft De Buitenwacht een bijdrage geleverd aan de notitie “Samen tegen 

 Armoede” en samen met het Platform tegen Armoede Drechtsteden een 

 bijeenkomst georganiseerd in het kader van de  gemeenteraadsverkiezingen. De 

 politieke partijen hebben allen aangegeven armoedebestrijding de hoogste 

 prioriteit te willen geven en in 2019 zal De Buitenwacht dit scherp in de gaten 

 houden. 

o Het onder dak bieden aan allerlei groepen en organisaties die met initiatieven bezig 

zijn maar hier nog geen financiering voor hebben gevonden groeit gestaag. Deze 

initiatieven konden zich daardoor ontplooien en op eigen benen staan. 

Voorbeelden hiervan zijn: Drechtstadboer, Drechtse Stromen, De Groeituinen. Er 

zijn in 2018 weer verschillende initiatieven ontwikkeld waar De Buitenwacht 

graag de ruimte en expertise voor ter beschikking wil stellen. Een groep vrouwen 

heeft een vrouwengroep Bella Donna’s opgezet en zij zijn in 2018 gestart met 

maandelijkse ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen waar naast gezelligheid en 

ontmoeten ook informatie gegeven kan worden. 
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o In 2018 heeft bestuur van De Buitenwacht de interne organisatie kritisch onder de 

loep genomen. Directe aanleiding was de aanvraag voor het initiatief van 

Kansfonds om een aantal inloophuizen te versterken. Bij de aanvraag werd een 

ontwikkelplan gemaakt, dit ontwikkelplan werd in werkplan van 2019 verder 

uitgewerkt.  

 Cijfers Bezoekersaantallen per week/per jaar 

 75 bezoekers voor dagelijkse koffie inloop 4x per week 

 35 bezoekers van het wekelijkse eethuis,  

 20 deelnemers aan dagelijks spreekuur wijkwinkel,  

 60 leerlingen dagelijks huiswerkbegeleiding 

 30 leden van koor, die een keer per week oefenen 

 10 deelnemers aan Crea ochtend 

 85 mensen komen voor de wekelijkse Voedselbank 

 15 deelnemers aan wekelijkse Summat instuif (ontmoeting Hindoestaanse 

ouderengroep) 

 20 deelnemers wekelijkse Jai Ho instuif voor Jongeren Hindoestanen 

 

  Bij de halfjaarlijkse bijeenkomsten van het Platform tegen Armoede Drechtsteden 

komen ongeveer 60 bezoekers en op de Internationale Dag, Vrouwendag, Kerstinstuif  

komen er tussen de 50 en 200 bezoekers. 

 We zien de laatste jaren naast de vaste bezoekers ook een stijging van het aantal 

nieuwe bezoekers bij de koffie-inloop met 10%, het eethuis met 5%, de wijkwinkel 

met 15%, de plek waar mensen met problemen direct door de wijkwinkeliers geholpen 

worden en het huiswerkhuis met 10% meer leerlingen. 
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2. Missie, visie en strategie 

 Wat willen we bereiken? 
 

 De Buitenwacht wil een gemeenschap zijn van en door mensen aan de basis die in De 

 Buitenwacht elkaar kunnen ontmoeten, elkaar versterken en met elkaar samen 

 activiteiten ontwikkelen en verschillen vieren. 

 Uitgangspunt is dat de mensen aan de basis zelf initiatieven ontwikkelen en dat er 

 vrijwilligers zijn die zich verwant voelen om het proces van ontmoeting te stimuleren. 

 In geen geval moet voor de ander worden gedacht. Mensen worden geprikkeld om zelf 

 en met elkaar zaken te doen; het initiatief wordt niet overgenomen.  

 Waar zijn we goed in en wat zijn onze verworvenheden? 

o Betrokkenheid, compassie en een plek om te groeien 

o Onafhankelijkheid 

o Gelijkwaardigheid 

o Doe-organisatie vanuit de basis 

 Wat vraagt de omgeving van ons? 

 De mensen aan de basis vragen om een organisatie die voor hen opkomt en hen een 

 stem geeft. We hebben een aanjaagfunctie en zijn een luis in de pels naar de politiek, 

 beleidmakers en levensbeschouwelijke organisaties. . 

 

 Hoe gaan we dit concretiseren? 

1. Bieden van een veilige en inspirerende omgeving in De Buitenwacht. 

2. Het verder ontwikkelen van de aanjaag- en luis-in-de-pels-functie. 

3. Ontwikkelen van zingevingsactiviteiten die binden en energie geven. 

4. Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die zich verbonden voelen met de 

mensen aan de basis en die betekenisvol bezig willen zijn. 

5. Voortzetting van de samenwerking met bondgenoten met vergelijkbare 

doelstellingen. 

6. Continueren van onze huidige activiteiten (ontmoeten, ondersteunen, 

ontwikkelen). 

7. Versterken van de onafhankelijke rol van De Buitenwacht door meerdere 

inkomstenbronnen te verwerven. 
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3. Doelstellingen en terugblik activiteiten 

  De Buitenwacht organiseert een groot scala aan activiteiten en projecten.  

   Deze activiteiten 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 

  Activiteiten: 

o Koffie inloop 

o Eethuis 

o Lunch 

o Handwerken met een beetje meer 

o NL Doet 

o Wereldpercussie Djembé 
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Terugblik activiteiten in 2018 beschreven door Els 

Hauser en aantal vrijwilligers 

 
Koffie inloop 

De koffie inloop is al tientallen jaren een dagelijks terugkerende activiteit in De 

Buitenwacht. We zijn een soort huiskamer voor de buurt, waar iedereen welkom is om     

binnen te lopen voor koffie, thee, soep, een praatje of het lezen van de krant. Voor veel 

bezoekers en vrijwilligers is de koffie inloop de eerste kennismaking met De Buitenwacht. 

Op basis van de inkomsten is terug te voeren dat we per dag 15 bezoekers hebben die 

betalen voor hun consumptie. Daar komt bij dat er gemiddeld per dag 6 vrijwilligers-

participanten in functie aanwezig zijn die ook gezellig aanschuiven aan de koffietafel. Met 

deze vrijwilligers is samen met de vrijwilligers van de wijkwinkel een aantal keer overleg 

geweest. De gastvrouwen en –heren hebben de workshop bezocht met het thema 

eenzaamheid die door MEE werd aangeboden. Het signaleren van eenzaamheid bij de koffie 

inloop kan daardoor versterkt worden. In 2018 heeft er ook wekelijks een medewerkster van 

Pameijer aangesloten bij de koffie inloop. Dit om onze bezoekers op een laagdrempelige 

wijze bekend te maken met de diensten van Pameijer. 

 
Lunch en eethuis 

Zowel de lunch als het eethuis hebben we vorig jaar 47 keer gehad. 

Het eethuis in De Buitenwacht is het langstlopende initiatief in Dordrecht waar door 

vrijwilligers voor een vaste lage prijs een drie gangen menu wordt aangeboden. Bij De 

Buitenwacht doen we dit al meer dan 20 jaar. 

We draaien inmiddels al meer dan twee jaar met een vaste roulerende poule van 4 koks en 

kokkinnen. Zij worden wekelijks bijgestaan door vrijwilligers die ondersteunen met groente 

snijden, boodschappen, tafels dekken, opruimen en afwassen en afrekenen met de bezoekers.  

De koks zijn: 

 Redouane. (uit Marokko) Hij is sinds mensenheugenis actief bij De Buitenwacht in veel 

verschillende functies en hoedanigheden. Hij kookt altijd op de tweede donderdag van 

de maand een maaltijd met een Marokkaanse touch, of juist oer-Hollands. 

 De tweede is Turpekai. (uit Afghanistan) Zij kookt al sinds 2005 voor het eethuis en de 

laatste jaren is dat op iedere derde woensdag van de maand. Ze komt uit Afghanistan en 

ze maakt meestal iets met rijst, spinazie, kikkererwten en kip of gehakt.  

 De derde is Steven. Een voormalig chef-kok. Hij kookt iedere eerste donderdag van de 

maand echt exclusieve restaurantwaardige maaltijden, en dat alles voor dezelfde vaste 

prijs. 

 De laatste die erbij zijn gekomen zijn Ahmad (Syrië) en Saliha (Marokko) samen met 

Odiska (Curacao)  

De vrijwilligers die vrijwel wekelijks komen om te ondersteunen met snijden en/of 

opruimen en tafeldekken zijn Kim (Vietnam) en Sadila samen met Nadine (Congo) 

Het afrekenen van de maaltijden wordt gedaan door Daouda (Mauretanië).  
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Het aanspreekpunt voor alles dat met het eethuis te maken heeft is Steven. Hij onderhoudt 

de contacten met alle medewerkers en geeft de menu’s door aan de administratie voor 

verspreiding en publicatie.  

Ten slotte zijn er de bezoekers, vaak tussen de 20 en 25 per week. Er is hierbij een harde 

kern van ongeveer 15 mensen die iedere week komen. Voor deze groep is het eethuis een 

soort wekelijks thuiskomen in een huishouden waar je elkaar op een bijzondere manier heel 

goed leert kennen. Compleet met gekibbel en goedmakerij. Er zijn er ook die af en toe eens 

komen en zich graag laten verrassen door de smaak en de kwaliteit van het eten, maar ook 

door de sfeer. Nieuwe bezoekers begrijpen werkelijk niet hoe we het doen en hoe dat kan 

voor die prijs.  

In juli was er geen eethuis. Wel was er voor het eerst weer eethuis in augustus, maar die 

eethuizen werden niet zo goed bezocht. 

 
Mooie Syrische specialiteiten 

  

Koken met kinderen                                                                        

Ook in 2018 hebben we 10 keer het Kookhuis georganiseerd, op de laatste zaterdag van de 

maand. We beginnen de middagen om 16 uur met het kiezen van een recept. Dan doen we 

boodschappen bij de Dirk of de supermarkt/slager in de Bosboom Toussainstraat. Daarna 

verdelen we de taken en maken een lekkere maaltijd klaar. Soms is het lastig te zeggen wat 

het leukst is: koken of eten. Meestal is het allebei even gezellig: er wordt veel gekletst. 

Afruimen, afwassen en afdrogen is niet zo populair, maar met elkaar is ook dat klusje altijd 

snel geklaard.  
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Aan het eind van het jaar 2018 hebben we als team van vrijwilligers een evaluatie gehouden 

over de haalbaarheid van het voortzetten van het Kookhuis. We merken dat we vanaf het 

begin een vast groepje jongeren ontvangen. Dat is fijn, want inmiddels is er een 

vertrouwensband ontstaan tussen de jongeren en de vrijwilligers. Maar het is ook kwetsbaar. 

Als iedereen er is, zijn er 4 meiden uit het vaste groepje. Maar niet iedereen kan elke avond. 

En de meiden worden ook steeds ouder, er bestaat een kans dat ze het Kookhuis straks 

ontgroeien. We zouden graag nieuwe aanwas van (jongere) tieners willen. We hebben 

overlegd met elkaar en met De Buitenwacht en er voor gekozen om vrij breed te folderen in 

de wijk (dat is in december 2018 gebeurd) en scholen aan te schrijven (dat is in januari 

2019) gebeurd. Ook willen we wat extra activiteiten inlassen zoals het spelen van spelletjes 

(darten, Halli Galli, Uno) met de jongeren. We hopen zo meer opkomst, actie en interactie te 

hebben in 2019!  

Corina de Waard 

 
 

Creatieve Werkplaats in De Buitenwacht    

                                             

Maandag 8 augustus 2016 zijn we gestart in de Buitenwacht. 

De Creatieve Werkplaats is geen vereniging of stichting en 

heeft ook geen bestuur. 

De Creatieve Werkplaats maakt deel uit van de activiteiten 

van de Buitenwacht. 

Wij vragen een vrijwillige bijdrage, in de spaarpot die op 

tafel staat, tijdens onze aanwezigheid en daar wordt aan 

voldaan. Na een maand kijken we wat er in de spaarpot zit en 

maken het over naar de Buitenwacht. 

Voor sommige deelnemers is soms een vrijwillige bijdrage 

soms ook niet haalbaar.    

Aanspreekpunt namens de deelnemers naar de Buitenwacht is 

Jan Alex van den Berg. 

We praten niet over geld met nieuwe deelnemers, eerst moet men durven mee te doen. En 

dat kost ook tijd. We vinden het prachtig om te zien als iemand meedoet die uit een land of 

streek komt en totaal geen kleur ervaring heeft.   

Nog steeds vinden alle deelnemers van de Creatieve Werkplaats De Buitenwacht een heel 

fijne ontmoetingsplaats. 

Waar bij van spreken de hele wereld binnenkomt waar je mee kunt praten en kunt helpen. 

2018 is in ieder geval een jaar geweest met nieuwe leden zoals de kunstschilder uit Irak (een 

Koerd) en Boukje uit Dordrecht 

We gaan weer fijn aan het werk in 2019 ! Met nieuwe deelnemers en degene die er vanaf het 

begin erbij waren. 

 

Jan Alex van den Berg 
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Burendag 

De Buitenwacht organiseerde op zaterdag 22 september van 11.00- 20.00 uur een burendag 

in de Bosboom Toussaintstaat. 

Op de burendag kunnen bewoners uit Krispijn elkaar ontmoeten, met elkaar kennismaken en 

mooie dingen ondernemen.  

 

Voor jong en oud waren er allerlei activiteiten: 

Voor de Buitenwacht stond partytent van de gemeente. We 

adopteerden officieel de boomspiegel voor de deur van de 

gemeente. Er werden meerdere boomspiegels in de buurt 

geadopteerd door buurtbewoners en op deze dag vierden we 

met deze bewoners en de gemeente dat we samen de wijk 

schoon en aantrekkelijk maken met veel eigen inzet. 

we konden gezellig zitten en ongedwongen met elkaar praten. 

Er was een muzikaal programma, met een optreden van de 

wereldpercussiegroep van Radouan.  

 

Van één tot drie was er voor de kinderen uit de buurt een workshop stenen 

beschilderen voor kinderen. Het idee was dat we binnenkort een kinderclub 

opstarten voor de buurt, waar de kinderen geregeld bij elkaar komen voor 

creatieve, culturele en sportieve activiteiten. Inmiddels is die kinderclub 

actief en komen ze iedere woensdagmiddag bij elkaar om theater te maken.  

 

 
Vanaf 16.00 uur was er een mooi programma met mama Judith in De Buitenwacht dat er als 

volgt uitzag: 

16:30 Ontvangst met hapje en drankje 

17:00 Welkomstwoord 

17:10 Optreden Mama Judith 

18:00  hapjestijd; Mama Judith heeft lekker  hapjes  uit Kameroen gemaakt: variaties 

oliebollen; gebakken cassave en bananen met heerlijk smaakvolle bonen. 

18:30 Verrassing act 

19:00 Dansworkshop 

19:30 Afsluiting met een gezamenlijke dans 

Mama Judith vertelt verhalen uit het  boek Koeloe de Schildpad door Yvonne Ndjah Belinga 

uit Kameroen. Mama Judith vertelt ook geïnspireerde en wijzer verhalen uit haar  jeugd van 

toen in Afrika en nu in Dordrecht Krispijn. De verhalen van Mama Judith zijn geschikt voor 

elk publiek. Vanaf een jaar of vijf, tot hoogbejaard. Voor kleine groepen tot volle zalen. 
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Oranjefonds collecteweek 

Met 6 collectanten mochten we lopen in de wijk tussen de Brouwersdijk, Frans Lebretlaan, 

Zuidendijk en Prins Bernhardstraat. Werkelijk een van de mooiste buurten van de hele stad 

qua opzet, groen en architectuur maar dit terzijde. 

Het was dit jaar voor het eerst ook mogelijk om online te doneren. Op 31 mei was de 

afdracht aan het Oranjefonds bij ons in huis, voor ons maar ook voor 27 andere organisaties. 

We mochten het geld niet tellen, maar wel wegen. De zwaarste bus was van Judith, maar 

alle collectanten willen we hartelijk bedanken voor hun inzet. De opbrengst was € 319,70. 

Hier is de helft vrij te besteden door De Buitenwacht, de andere helft gaat naar andere 

doelen in de provincie die ondersteund worden door het Oranjefonds. 

 

Wereldpercussie                                   

De wereldpercussie bestaat op het moment uit drie groepen, allen op zaterdag o.l.v. 

Redouane . Om 10.00 uur komen de beginners. Om 11.00 uur de reguliere groep en van 

12.00 tot 13.00 uur zijn de gevorderden. Deze groep treedt ook geregeld op in de regio. 

 
 

Jai Ho  

Jai Ho, een hindoestaanse inloopsoos op de maandagavond. Ze zijn in april 2017 begonnen 

en het is al een behoorlijke club geworden. Gemiddeld zijn er tussen de 30 en 40 personen 

per avond die hier een heel  leuk uitstapje aan hebben. Je hoeft niet Hindoestaans te zijn om 

mee te genieten van de activiteiten. Je bent van harte welkom om te luisteren naar de muziek 

en te proeven van hapjes zoals bara, pholari, chaana’s enz. Een greep uit het programma: 

  Bingo, kaarten, dammen, mens erger je niet 

  Voorleesprogramma’s 

  Aandacht voor Divali en Holi phagwafeest 

  Dans en muziek (Baithak gana 2 x per maand) 

  Presentaties 

  Educatieve excursies 
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Aan de deelnemers die van plan zijn om wekelijks te komen wordt een bijdrage in de 

consumpties gevraagd van € 5, - per maand. Op facebook heeft Jai Ho een eigen pagina. 

Vrijwilliger voor deze activiteit is Roy Bhagolie 

 
Summat 

Op de maandagmiddag hebben we de soos voor Hindoestaanse ouderen, de summat. Deze 

groep bestaande uit 20 personen wordt begeleid door Sharmila Bhageloe en ook hier is 

aandacht voor de Hindoestaanse feesten en tradities. Ook is zij bezig met een aanbod aan 

workshops en lezingen om deze groep in onze samenleving bij de tijd te houden. Summat 

heeft ook een eigen facebookpagina waar alle nieuwtje rond deze groep gevolgd kunnen 

worden. 

 

Bovengenoemde activiteiten hebben zeker een bijdrage geleverd aan het voorkomen en 

bestrijden van eenzaamheid, een van de speerpunten uit het WMO-beleid.   
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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.  

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 

  

 Activiteiten/projecten 

o Computerhulp 

o Huiswerkhuis 

o Stage- en Participatieplaatsen 

 

Terugblik op de activiteiten van 2018 

Computerhulp in de Buitenwacht 2018 
De Buitenwacht was in 2018, uitgezonderd de vakanties, wekelijks op 

donderdagmiddag 12-14.30 uur open voor mensen die hulp vroegen met het 

computeren. De vrijwilliger Jaco van Antwerpen heeft de mensen individueel 

ondersteund. In juni heeft hij een baan gevonden en hebben we afscheid genomen van 

elkaar. Het is nog niet goed gelukt om hier een vervanger voor te vinden. 
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Stages in 2018 

2018 was een wonderlijk jaar wat stages betreft. De stagiaires die op de administratie 

actief waren in 2017 zijn begin 2018 geslaagd. Daarna zijn er veel sollicitanten voorbij 

gekomen en is er vanuit Roosendaal 1 stagiaire 2 dagen geweest, en daar hield het mee 

op. Voor de administratie hopen we in 2019 toch weer een serieuze stagiair te kunnen 

begeleiden. 

 

Ook bij de wijkwinkel waren 2 stagiaires begonnen vanuit MBO-SMD. Eén heeft 

afscheid genomen omdat ze op een andere plek betere begeleiding vond, de ander 

hebben we afscheid van moeten nemen omdat we ook afscheid moesten nemen van de 

coördinator van de wijkwinkel. 

We hebben ook een stagiaire gehad die als zijinstromer een opleiding voor 

budgetcoach volgde. Zij was wel tevreden en geslaagd. 

 

Ook was er weer een stage van Park College Dordrecht. Een school voor moeilijk 

lerende jongens met gedragsproblemen. De jongen die hier in 2017 ook al was en het 

was prettig om hem weer te zien. 

 

Participatieplekken 

 Sinds 2015 worden bij ons vrijwilligerstaken uitgevoerd door participanten. Dit zijn 

 mensen met minder dan 50% verdienvermogen. Zij worden door de Sociale Dienst 

 Drechtsteden geselecteerd en komen via de Matchingsunit van MEE Drechtsteden hier 

 terecht. Hier dragen wij dan bij aan het vinden van structuur en het bieden van sociale 

 contacten. Daar staat tegenover dat we van de Sociale Dienst een vergoeding krijgen 

 voor het begeleiden van deze mensen. 

Aan het begin van het jaar hadden we 14 participanten. Aan het eind van het jaar zijn 

het er 9 geworden. Een paar zijn verhuisd, andere kwamen gewoon niet meer en 

hebben we daarom uit moeten schrijven.  

Door de participanten worden we naar de Matchingsunit toe beoordeeld als een 

bijzonder prettige werkplek.  

Terugblik Huiswerkhuis door Gerard Vetter 

Huiswerkhuis 

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

achttiende  jaar in successie. 

Leerlingen 

We zijn in januari met 24 leerlingen gestart. We zijn in december geëindigd met 23 

leerlingen. Er waren 2 examenleerlingen die allen geslaagd zijn, zij zijn in mei 

uitgeschreven. De meeste leerlingen die dit jaar het Huiswerkhuis hebben bezocht, 

wonen in Krispijn of Crabbehof. 

 Dit jaar zijn alle overgebleven leerlingen in juli overgegaan.  
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  Er zijn dit jaar veel meisjes onder de nieuwkomers. 

 

 Leerling verloop.(2018) 

 Januari………………… 24 

 Februari……………….. 24 

 Maart………………….  24 

 April…………………..  24 

 Mei……………………. 24 

 Juni……………………. 21 

 Juli            gesloten 

 Augustus  gesloten. 

 September…………….. 20 

 Oktober……………….. 22 

 November …………… .22 

 December……………    23  

 

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

 wilden het verder alleen proberen. 

 

 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 0 van de ouders daar gebruik van 

 gemaakt.  

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

 de verschillende scholen geweest. Niemand van de ouders heeft de coördinator 

 gevraagd mee te gaan. 

 Dit jaar is er voor 2 leerlingen rechtstreeks mail-contact geweest tussen de coördinator 

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

 inzet van de leerling.  

 

 Een achttal ouders heeft dit jaar telefonisch contact gezocht met de coördinator. 

 Ouders bellen met vragen over:  

o de prestaties van hun kind;  

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

o  een brief die zij van de school hebben ontvangen; 

o Een zestal ouders is ook in het huiswerkhuis geweest om over de vorderingen 

 van hun  kind met de coördinator te praten, in 5 gevallen waren de kinderen 

 er zelf bij.  

o 3 van deze zes ouders zijn 3 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. 
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Ouders en verzorgers zijn blij dat het Huiswerkhuis de hulp kan geven waartoe zij zelf 

niet in staat zijn.  

Tutoren 

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

We begonnen dit jaar met een coördinator en 5 tutoren. De tutoren komen op een vaste 

dag volgens een rooster.  

Aanwezigheid tutoren: 

Coördinator, Gerard elke dag aanwezig. 

Maandag: Hans en Betty. 

Dinsdag: Ruud 

Woensdag: Annette 

Donderdag: Jorina en Christiaan. 

Helaas hadden we geen vaste invaller wanneer 1 van de tutoren afwezig was. Soms 

komen tutoren wel eens extra als ze speciale hulp aan een leerling geven.  

De coördinator is elke dag aanwezig, zodat er steeds 2 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. In de examentijd is dit altijd zo. 

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- 

natuurkunde en scheikunde) is een van de grootste problemen van het Huiswerkhuis. 

De tutoren worden niet betaald.  

Scholen. 

Voortgezet Onderwijs: 

De meeste leerlingen volgen onderwijs op Het Stedelijk Dalton, Insula College 

Of het Wellantcollege 

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, Wielwijk of S/tadspolders. 

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 Huiswerkhuis;  

Wat is de meerwaarde van dit project? 

 

Meer dan huiswerkbegeleiding 

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 



19 
 

 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,  6 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 voor 

 2 leerlingen gebeurd.)  Als een leerling zich herhaaldelijk misdraagt en de gang van zaken 

 ernstig verstoort, kan zo’n leerling na overleg met de ouder(s) tijdelijk geschorst worden . Dat 

 is dit jaar 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  kunnen bijpraten met de tutoren en met de coördinator. Veel tijd gaat ook op aan 

 motiverende gesprekken, vooral in toetsweken. Sommige leerlingen willen ook over 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 11 keer gebeurd .Het Huiswerkhuis is voor de examentijd ook extra open geweest 

 voor de examenleerlingen. In 2018 zijn 5 oud-leerlingen geweest voor ondersteuning van hun 

 MBO opleiding (3 leerlingen) of HBO opleiding ( 2 leerlingen).Voor een deel gebeurt dit 

 buiten de openingsuren van Het Huiswerkhuis . Het betreft hier geen vakspecialistische hulp 

maar meer hulp bij de planning en/of uitvoeren van opdrachten en/of het nakijken op taal- en 

 schrijffouten van verslagen en werkstukken.  Het Huiswerkhuis groeit zo door naar  een 

 “studiebegeleidings-huis”.   
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 De financiën van het Huiswerkproject. 
 Het huiswerkhuis wordt mede gefinancierd door fondsen waar de Buitenwacht geld van 

 ontvangt. 

  De meeste ouders krijgen de ouderbijdrage van 20 of 30 euro per maand terug via de 

 Stichting Leergeld Drechtsteden. Gezien de maatschappelijke meerwaarde van het project 

 zullen we ons uiterste best blijven doen om door te kunnen gaan. Het wordt echter steeds 

 moeilijker om de financiering rond te krijgen. 

      Tutoren doen dit op vrijwillige basis en worden niet betaald.  

 

 
 

Burgemeester op bezoek in huiswerkhuis  
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C. Opkomen voor zelf 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 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 

  

 Activiteiten/projecten/acties 

o Voorzittersrol Platform tegen Armoede Drechtsteden 

o Bestuurrol Stichting Urgente Noden Drechtsteden 

o Wijkwinkel 

o Uitdeelpunt voedselpakketten 

o Verkooppunt groente, aardappels en eieren 
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 Terugblik op projecten en activiteiten 

 

         Gegevensoverzicht  Wijkwinkel van 1-1-2018 -31-12-2018  uit  Crosstabs  
 

           Toelichting 

In 2018 hebben we het registratiesysteem Crosstabs uitvoerig gebruikt en de gegevens                             

ingevoerd. Dit betekent dat we een uitgebreid overzicht hebben van de bezoekers van 

de wijkwinkel, hun afkomst, hun vragen en de wijze van dienstverlening door de 

wijkwinkeliers. 

 

  In onderstaand overzicht kunt u zien dat wij in 2018 1050 bezoekers hebben                      

ingeschreven in het systeem. Het aantal consulten is drie maal zo hoog. Dit betekent 

dat haast alle bezoekers meerdere afspraken hebben gemaakt met de wijkwinkeliers.  

  

Hoeveel mannen/vrouwen staan er in het 

systeem 

               aantal 

Aantal personen                  1050 

Aantal mannen                    522 

Aantal vrouwen                    528 

 

Aantal contacten met onze cliënten 

 

                 1316 

Aantal consulten                  3973 

  

De meeste bezoekers komen uit Dordrecht. Het valt op dat van een groot aantal 

bezoekers  de  woonplaats niet geregistreerd is. Vaak heeft dat te maken met de privacy; 

de bezoekers willen niet dat er gegevens vastgelegd worden 

 

Wat is de woonplaats van onze cliënten        Aantal 

Dordrecht   583 

Zwijndrecht     15 

Niet geregistreerd    418 

Sliedrecht       8 

Papendrecht         6 

Dubbeldam                         3 

Hendrik-Ido-Ambacht                         3 

Rotterdam                         3 

Wieldrecht                         2 

2e Vlotbrug                         1 

Alblasserdam                         1 

Dalem                         1 

Dirksland                         1 

Gorinchem                         1 
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Het is mogelijk dat een bezoeker meerdere inkomstenbronnen heeft. Opvallend is het hoge 

aantal    bezoekers met toeslagen. Ook is te zien dat veelal oudere mensen de wijkwinkel 

bezoeken. De derde categorie zijn de mensen met een bijstandsuitkering  

 

Bron van inkomsten (meerdere antwoorden 

mogelijk)) 

              Aantal 

Pensioen/AIO/Lijfrente                   357 

P.M.B.                     57 

Inkomsten uit zelfstandig beroep/eigen bedrijf                      1 

Inkomsten uit ziektewet                      3 

Daklozenuitkering                    37 

Niet geregistreerd                  114 

Toeslagenwet                3973 

Zonder inkomen                    12 

Pensioen / lijfrente                      7 

Onbekend                    85 

Inkomsten uit loondienst                  300 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering                  349 

Sociale voorziening (WWB; IOAW)                  319 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen)                1210 

Studiefinanciering                  276 

Wajong                    45  

ABW                  893 

 

 

Land van Herkomst 

            

 

            aantal 

Niet geregistreerd                 563 

Nederlandse                   98 

Turkse                   96 

Marokkaanse                   81 

Somalische                   63 

Antilliaanse                   45 

Portugese                   18 

Ghaneese                   17 

Irakese                   14 

Surinaamse                   11 

Congo DRC                     6 

Angola                     5 

Iraanse                     5 

Bulgaarse                     4 

Britse                     3 

Sierra Leone                     3 

Syrie                     3 

Overige Europese landen                     9 

Overige niet Westerse landen                   10 
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Bij het overgrote deel van de bezoekers wordt bemiddeling het meest gebruikt. Veelal is 

het bemiddeling bij een knelpunt/vraag bij een instantie, maar ook bemiddeling bij een 

zakelijk conflict. Daarnaast is te zien dat de korte praktische dienstverlening in de vorm 

van invullen formulieren, administratieve ondersteuning bij digitale aanvragen en geven 

van informatie de belangrijkste activiteiten zijn  van de wijkwinkeliers 

 

Wat is de aard van de hulpverlening voor het contact met onze cliënten (meerdere 

antwoorden mogelijk 

 

Bemiddeling overig               1300 

Invullen formulier(en) ivm                 558 

Overige adm. hulp                  379 

Advies inzake anders                  330 

Informatie                  256 

Bemiddeling GSD                   99 

Opstellen bezwaarschrift                    57 

Doorverwijzing                    43 

Advies inzake Bijstand                   40 

Bemiddeling UWV                   37 

Opstellen klaagschrift                    26 

Noodhulp inzake                   23 

Advies inzake Bijz.Bijstand                   15 

Begeleiding anders                    12 

Opstellen verzoekschrift                    11 

Advies inzake Loondienst                   17 

Begeleiding UWV                      6 

Advies inzake WW                     5 

Begeleiding GSD                      4 

Opstellen beroepschrift                      4 

Bemiddeling CWI                     3 

Folders overige i                     3 

Trajectbegeleiding                      3 

Advies WAO                     2 

Aanvraag fondsen                     1 

Advies                     1 

Advies inzake WVG                     1 

Begeleiding                     1 

Folders bijzondere bijstand                     1 
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De Top 10  van onderwerpen waarvoor de bezoekers de hulp inschakelen van de 

wijkwinkeliers zijn: 

1. Betalingsregelingen 

2. Belastingen algemeen (informatie, bemiddelen) 

3. Immigratie en naturalisatie 

4. Energiezaken 

5. Wonen en woonlasten 

6. Ziektekosten 

7. Kwijtschelding belastingen 

8. Toeslagenwet 

9. Verzekeringen 

10. Schuldsanering 
 

Wat is het onderwerp voor het contact met onze cliënten 

Aanvangskeuring WAO                     5 

Aanvraag Bijz.Bijstand                   27 

Aanvraag WWB                   37 

Afrekening einde dienstverband                    3 

Alleenst. Norm&Toeslagen                    4 

Alleenstaande ouder N&T                    2 

Arbeidsintegratie/WWB                    3 

Arbeidsovereenkomsten                  10 

Belastingen algemeen                189 

Belastingen E-biljet                   1 

Belastingen kwijtschelding                 78 

Belastingen P-biljet                   1 

Belastingen T-biljet                   1 

Belastingen vermindering/aftrek                   5 

Beroepsprocedure WWB                   2 

Beroepsprocedure ZW                   1 

Beslissing Bijz.Bijstand                 13 

Beslissing WWB                 16 

Betalingsregelingen               235 

Bewindvoering                 17 

Bezw.procedure WW                  1 

Bezwaarproc / hoorzitting WWB                12 

Bijverdienen ivm WW                  2 

Boetes                33 

Civielrecht                18 

Collectief vervoer                  2 

Echtpaar Norm & Toeslagen                  1 

Eigen bijdrage                  5 

Energiezaken               136 

Gem.projecten minimabeleid WWB                  5 

Gesprek arb.deskundige WAO                  2 

Gesprek arbeidsdeskundige                  2 

Gesprek reïntegratiebegeleider                  2 

Gesprek verzek.arts WAO                  2 

Herkeuring WAO                  2 

Heronderzoek Sociale Dienst                16 
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Huursubsidie                  2 

Immigratie en naturalisatie              176 

Inkomen/Vermogen                 5 

Juridische zaken algemeen               18 

Kinderbijslag                 4 

Klacht:Bejegening WWB                 5 

Klacht:Procedure WWB                 1 

Ziektekosten algemeen              108 

Klacht:Uitvoering ZW                 1 

Klachten wonen               12 

Kwijtschelding Gem. lasten               17 

Loon/uitkeringsbeslaglegging               17 

Ondersteuning mobiliteit                4 

Onkostenvergoedingen en WWB                2 

Ontruiming woning                 4 

Ontslag door Werkgever                 7 

Ontslag en het CWI (vergunning)                 1 

Ontslag tijdens ziekte                 1 

Overige wao-vragen                 8 

Overige WW-vragen                11 

Overige WWB vragen                28 

Overige ZW-vragen               14 

Pensioen / AOW / VUT e.d.               40 

Pers.gebonden budget WVG                 3 

Sancties en Maatregelen WWB               12 

Scholing-WWB                 4 

Schoolkosten               28 

Schuldsanering / WSNP               51 

Scootmobiel                 2 

Sociale activering WWB                 5 

Sollicitatieplicht ivm WW                 4 

Sollicitatieplicht WWB               25 

Strafrecht                 6 

Studiefinanciering                 8 

Terugkeer werkgever ZW                 1 

Thuishulp WVG                 5 

Toeslagenwet               65 

Toewijzingsbeleid woning                 8 

Uitzendkrachten-detachering                 3 

Vaststellen percent. WAJONG                 1 

Vaststellen WW-rechten               28 

Vergoedingen               15 

Verlofregeling, zorgtaken                 1 

Verzekeringen algemeen               63 

Voorbereiding / procedure                 1 

Voorbereiding keuring WAO                 2 

Voorz./loonsubs ivm WW.                 1 

Wet Boeten en Maatregelen                 2 

Wet Boeten/Maatregelen WW                 3 

Wonen algemeen             114 
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De Buitenwacht en het bevorderen van financiële redzaamheid 

De wijkwinkel voor veel bewoners in Dordrecht een begrip. Een plek waar de burger/bewoner 

met welke vraag dan ook komt, direct een antwoordt krijgt, op weg geholpen wordt en/of naar 

de juiste instantie geleid wordt. Een laagdrempelige voorziening waar de burger/bewoner 

terecht kan voor gratis onafhankelijk advies, informatie over en ondersteuning m.b.t. zorg, 

gezondheid, welzijn, financiën, persoonlijke problemen, brieven, formulieren invullen. Ook 

wordt er regelmatig direct noodhulp verricht. 

Kenmerken van de aanpak: 

o Laagdrempelig 

o Onafhankelijk 

o Directe aanpak en noodhulp bij problemen, geen doorverwijzing 

o Present methode: er onvoorwaardelijk zijn voor de ander, de relatie staat centraal, niet de 

problemen van de omgeving, maar de problemen van de persoon zelf oplossen, 

gelijkwaardigheid, liefdevolle trouw, tijdens het contact in het hier en nu zijn 

o Signaleringsfunctie voor mensen die door de regelgeving tussen wal en schip raken in 

nauwe samenwerking met Platvorm tegen Armoede Drechtsteden waaronder terugdraaien 

boete uitkeringsgerechtigden, pilot met SDD bejegening cliënten, verzamelen casussen 

kostendelersnorm.  

o Wederkerigheid en bevorderen van participatie: wij doen iets voor jou en je doet iets voor 

ons door te helpen met de koffie inloop, koken, opruimen, schoonmaken etc. 

De medewerkers van de Wijkwinkel beheersen de kunst van het helder krijgen van de vraag 

achter de vraag en weten te laveren tussen “dienst” verlenen en “ondersteuning” bieden. 

Hierbij rekening houdend met de zelfregie van de vrager. 

De wijkwinkel werkt preventief in de eerste stap van de keten van armoede: er is/dreigt 

financieel probleem maar door snel ingrijpen, kan voorkomen worden dat er schulden 

ontstaan en tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan het weer zelf overzicht krijgen van de 

financiën. 

 

Organisatie van de wijkwinkel                              

De wijkwinkel heeft een roerig jaar achter de rug. We moesten helaas afscheid nemen van een 

tweetal medewerkers die door langdurige interne conflicten geen afstand meer konden nemen 

en daardoor niet goed meer functioneerden. 

Het bestuur moest dit besluit met pijn in het hart nemen omdat de bezoekers, vrijwilligers en 

stagiaires er behoorlijk hinder van hadden. 

Einde van het jaar is de wijkwinkel een tijdje dicht geweest maar gelukkig hebben we snel 

een aantal gekwalificeerde mensen gevonden die de wijkwinkel weer nieuw leven hebben 

ingeblazen. 

 

Rian Vijfwinkel is de nieuwe coördinator van de wijkwinkel en heeft een opleiding als 

budgetcoach met goed resultaat kort geleden afgesloten. Daarnaast werken Grada Snijders, 

Mohammed Boh en Eric Noordzij als wijkwinkeliers. Daarnaast oriënteert Erica van 
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Dijk, deelnemer van Werkpluservaring, zich op het sociaal domein en neemt deel 

aan spreekuren. 

Er zijn gesprekken gestart met het wijkteam van 

Krispijn om afspraken te maken over de 

samenwerking en wijze van verwijzing naar elkaar. 

Ook nemen de wijkwinkeliers aan de koffie inloop 

deel en gaan in gesprek met bezoekers om te 

inventariseren welke behoeften en knelpunten er 

zijn. Zij zullen de dienstverlening van de 

wijkwinkel hierop aanpassen en de signalen 

doorspelen naar het Platform tegen Armoede 

Drechtsteden. 

 

Platform tegen Armoede Drechtsteden 

De Buitenwacht is voorzitter van het Platform en de activiteiten vinden plaats in De 

Buitenwacht. Het Platform is een samenwerkingsverband van allerlei organisaties en aantal 

politieke partijen en heeft geen eigen rechtsvorm. De Buitenwacht treedt op als juridisch 

rechtspersoon. 

In 2018  zijn er een drietal bijeenkomsten en debatten geweest waarin wij een terugblik 

geven. 

 

VERKIEZINGSBIJEENKOMST ARMOEDE 21 februari 2018 De 

Buitenwacht 

 

ZORG 

• Goede tandartsenzorg / Collectieve Regionale Zorgverzekering; Tandartsenzorg via scholen 

“Geen kinderen met slechte gebitten” 

• Beperken zorgkosten; zorgkosten worden steeds meer een probleem 

• Verlenging Jeugdhulp tussen 18 en 21 jaar 

 

SCHULDEN 

• Tegengaan stapeling kosten (huur/zorg/energiekosten) 

• 1 Punt waar de schuldeisers worden gebundeld; niet iedere schuldeiser zelf achter de 

schulden per huishouden aan 

• Geen boetes bij schulden; boetes tijdelijk overnemen 

• Een financieel sabbatical, om tot rust te komen 

• Betere toegang bij wijkteams voor schulden 

• Toeslagen direct naar instanties 

• Vroege signalering: Betere bekendmaking van instanties die helpen bij financiële 

problemen; 

huisbezoeken; velen weten de weg niet te vinden 

• Project Geldmatties; schulden bij jongeren opkopen en laten aflossen bij 1 instantie 

• Bureaus verdienen veel aan de schuldenproblematiek; dit tegengaan 

• Jongeren leren met geld omgaan, al op de basisschool 
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WONEN/WIJKEN 

• Laagdrempelige ontmoetingspunten in wijken waar instanties samenwerken: voor 

ontmoeting, tegen eenzaamheid, voor vroege signalering van problemen 

• Ouderenwerk weer terug in de wijk 

• Buurt- en Jongerenwerk weer terug 

• Sociale woningbouw: verplichting ontwikkelaar om bij dure woningbouw ook sociale 

woningbouw te realiseren 

• Huiswerkbegeleiding in wijken 

• Behouden van pinautomaten en bankfaciliteiten in wijken 

• Wijkwinkels 

• Wijkteams meer expertise; doelgroepen opzoeken 

• Sport/cultuur coaches in wijken 

• Lagere huren 

 

ARMOEDE 

• Talentenfonds voor mensen in armoede 

• Meer professionals m.b.t. armoede 

• Soepel omgaan met werken en uitkering 

• Fors investeren in kansengelijkheid, in taal/leer achterstanden 

• Investeren in dromen van kinderen 

• Zomerscholen: ook voor kinderen in armoede en met achterstanden 

• Meer investeren in Voorschoolse Educatie 

• SMS-Kinderfonds tot 150% Sociaal Minimum 

• Afspraken met Sportverenigingen ter voorkoming van uitsluiting bij schulden 

• Schoolontbijt 

• Persoonlijk Minima Budget moet niet gekort worden; weer terug naar oude niveau 

• Bij Schuldhulpverlening kijken naar besteedbaar inkomen 

• Sociale voorzieningen ook voor werkende armen 

• Nederlandse Taaleis bij 

Bijstandsuitkering 

• Groter verschil tussen fulltime 

werken en uitkering; meer goed 

loon 

• Lagere huren 

• Bijverdienen moet kunnen met 

bijstandsuitkering; basisinkomen 

• 1-verdieners positie verbeteren 

• Misbruik van onbetaald werk 

tegengaan 

• Drechtstedenpas 
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Wat is er met bovenstaande punten die door alle politieke partijen unaniem werden gekozen  

gebeurd? 

Er is een programma “Samen tegen Armoede” door de gemeente Dordrecht ontwikkeld waar 

op 13 september op de conferentie het startschot is gegeven voor de uitvoering van dit 

programma.  Er zijn 5 programmalijnen ontwikkeld: 

1. Voorkomen en aanpakken van schulden (inzetten op vroege signalering, creëren van 

laagdrempelige ontmoetingsplekken en inzetten van ervaringsdeskundigen) 

2. Versterken van de startpositie van kinderen in armoede (kinderen praten en besluiten mee, 

opkopen van schulden bij jongeren) 

3. Werkende minima (vinden en bereiken van werkende armen, inzetten van Dordtpas) 

4. Gezondheid en Armoede (onderzoek door GGD, uitvoeren wijkgerichte monitor) 

5. Tegengaan van energiearmoede (stimuleren energiebesparende maatregelen door 

energiecoaches) 

Het platform tegen armoede heeft een bijdrage geleverd aan dit programma en houdt de vinger 

aan de pols bij de concretisering van het programma en bewaakt dat de eerder genoemde punten 

uit verkiezingsbijeenkomst van 21 februari meegenomen worden.  Het Platform heeft een brief 

gestuurd naar de nieuwe gemeenteraad waarin aandacht werd gevraagd voor punten die met 

nadruk naar voren kwamen op deze avond en waarvan de urgentie in aanzienlijke mate werd 

gedeeld:  

 tandartsenzorg moet weer bereikbaar worden voor iedereen; voor kinderen zou in 

hedendaagse vorm de schooltandarts weer moeten terugkeren  

 laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken zoals de werkwijze en aanpak van De 

Buitenwacht 

 Er moet fors geïnvesteerd worden in kansengelijkheid en in Voorschoolse Educatie 

 De bezuinigingen op Persoonlijk Minima Budget moeten worden teruggedraaid en het PMB 

moet weer terug naar het oude niveau. 

Ook gaven de partijen vrijwel unaniem aan dat in de nieuwe raadsperiode een Dordtpas 

(met toegang tot allerlei voorzieningen) moet worden gerealiseerd 

Bijeenkomst Zorgen voor perspectief op Internationale Dag van de Armoede 17 

oktober 2018 

Aan deze bijeenkomst namen zo’n 60 mensen deel. Dit waren professionals, politici, 

beleidmakers, bestuurders en bewoners. 

Het aandeel bewoners was in vergelijking met andere bijeenkomsten aan de lage kant. Het 

platform tegen armoede heeft dit geëvalueerd en geconcludeerd dat bewoners af gaan haken als 

er alleen maar gepraat wordt en ze geen resultaten zien. 

De middag zijn professionals met elkaar in gesprek gegaan en hebben een aantal voorstellen 

gedaan die ’s avonds ingebracht konden worden. 

`s Avonds werd aan vier tafels met bewoners, politici, professionals, bestuurders en 

beleidmakers  gepraat over vier thema´s: 

o Armoede 

o Zorg 

o Wonen en wijken 
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o Schulden 

Aan het eind van de avond werd afgesproken welke meeste urgente zaken aangepakt moeten 

worden. In het voorjaar van 2019 is er weer een verantwoordingsdag waarin gekeken wordt hoe 

de politici hiermee aan de slag zijn gegaan. 

 

Pilot inzet van ervaringsdeskundigen bij armoede 

Een van de nieuwe maatregelen die in de notitie “Samen tegen armoede” wordt voorgesteld is 

het werken met ervaringsdeskundigen. Op een aantal plaatsen in Nederland wordt al gewerkt met 

het inzetten van ervaringsdeskundigen met betrekking tot armoede.  

Het blijkt dat er een duidelijke meerwaarde is zowel naar de mensen die het betreft als de 

professionals die met deze doelgroep werken. De rol van ervaringsdeskundige naar inwoners 

bestaat voornamelijk uit het tonen van begrip voor en erkenning van de inwoner met betrekking 

tot zijn situatie. Het is belangrijk dat de kwetsbare inwoner zich gehoord voelt. De 

ervaringsdeskundige spreekt dezelfde taal en weet uit eigen ervaring hoe het is om in armoede te 

leven. Daardoor ontstaat er sneller vertrouwen en is er meer openheid in de gesprekken. 

Vivenz en De Buitenwacht hebben in 2018 een drietal bijeenkomsten gehad met 8 

ervaringsdeskundigen over hun inzet bij armoede. Op 13 september is er een workshop door 

Vivenz en De Buitenwacht gegeven. 

Vanuit bovengenoemde betrokkenheid bij het thema armoede en schulden van de (kwetsbare) 

Dordtse inwoners en vanuit deelname van beide organisaties aan het Platform Armoede is het 

idee ontstaan om specifiek op dit thema ervaringsdeskundigen op te leiden en in te zetten. Zowel 

De Buitenwacht als Vivenz hebben het bestrijden van armoede in hun strategische doelstellingen 

opgenomen. Middels het project “Ervaringswijzer in Oud Krispijn” willen De Buitenwacht en 

Vivenz ervaringsdeskundigen inzetten in de ketenaanpak van armoede en schulden zoals de 

gemeente Dordrecht deze voor ogen heeft.  

De meerwaarde van de samenwerking tussen Vivenz en De Buitenwacht bij het inzetten van 

ervaringsdeskundigheid is de verbinding tussen de systeemwereld en de mensgerichte 

benadering oftewel tussen de professionele en de vrijwillige hulpverlening. Door de steun van 

een ervaringsdeskundige en het eerder in contact komen met inwoners wordt de inzet van andere, 

vaak duurdere, vormen van zorg of overheidsbemoeienis voorkomen. Of wordt deze effectiever 

ingezet. Het idee is een pilot te starten in de wijk Oud Krispijn en De Buitenwacht de plek te 

geven waar ervaringswerkers, bewoners, professionals met elkaar gaan samenwerken. In het 

voorjaar van 2019 zal het project gepresenteerd worden op het Kennisplatform Armoede en 

Schulden en naar verwachting voor de zomervakantie van start gaan. 
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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 

 

 Activiteiten 

o Kerstviering 

o Kerstherberg 

o Internationale Dag 

o Internationale Vrouwendag 

o Levensverhalen 

o Meditatieve viering 

 

 Terugblik op activiteiten zingeving en viering 

 Kerstinstuif  

 Het is ons gelukt om een fijne dag neer te zetten voor onze bezoekers van de familie 

 instuif.  

 Dit jaar hebben we er weer voor gekozen om geen viering op de kerstavond te 

 organiseren na een bijeenkomst over de betekenis van kerst. Zo is het idee voor deze 

 instuif ontstaan Een aantal mensen was enthousiast om zich in te zetten voor een 

 familie instuif op eerste kerstdag. Vanaf 14.00 tot 20.00 uur hebben we een 

 genoeglijke dag neerzetten voor iedereen die op zoek was naar een breder gezelschap 

 met de kerst "niet gaan we naar jouw moeder of de mijne?” maar “waar gaan we met 

 moeder naartoe?” 

 Zwaartepunt van deze dag was de aandacht voor elkaar en een poging tot het 
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 neerzetten van een familiesfeer, met leuke kinderactiviteiten, gezelschapspellen, hier 

 en daar live muziek en/of een gelegenheidskoor. Uiteraard is de dag afgesloten met 

 een bijzonder smakelijke maaltijd, vooraf gegaan door een kerstverhaal.  

 https://myalbum.com/album/kXIjDezbG77M?fbclid=IwAR1sAwo3xiMR-

 US4f3Kb6Qvse5mb09EWxZgYdTEfbvjsQsshvUKXbPk1K1Q 

 Om dit mogelijk te maken hebben we van de gemeente Dordrecht, wijkwensen,  een 

 bijdrage mogen ontvangen van € 400,- 

             

  

 Lichtjestocht                     

We waren op 18 december halte voor de tweede lichtjestocht door Krispijn. Onze 

hagelnieuwe kindertheatergroep gaf een voorstelling en we hadden de lekkerste 

kippensoep ooit, van onze chef Steven. Hier hebben ongeveer 120! deelnemers aan 

deze wandeling van genoten. En wat 

zijn onze ramen mooi. Topsfeer 

De lichtjestocht was een 

samenwerking vanuit de 

bewonersorganisatie OKBZ met 

 verschillende kerken en buurthuizen 

en ondernemers in de wijk om te 

laten zien in wat voor mooie buurt 

we leven en nieuwe verbindingen te 

leggen. 

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/kXIjDezbG77M?fbclid=IwAR1sAwo3xiMR-
https://myalbum.com/album/kXIjDezbG77M?fbclid=IwAR1sAwo3xiMR-
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 Maaltijd en bingo i.s.m. Pameijer en mini kerstmarkt Geef het Dordt 

 Op 19 december waren we betrokken bij 2 kerstactiviteiten. In het gebouw tegenover 

 ons in de straat huist Geef het Dordt, een vrijwilligersorganisatie die inwoners die 

 niets bezitten helpt met het inrichten van hun woning door het inzamelen en 

 herverdelen van huisraad. Dankzij Geef het Dordt komen mensen weer op de rit. In de 

 voortuin organiseerden zij een kerstmarkt met muziek en een kerstman en werd er ook 

 veel weggegeven. Wij hebben hieraan bijgedragen door hapjes te leveren en 

 eethuischeques. 

 

 Bij ons in het pand hadden we in samenwerking met Pameijer een hele gezellige 

 kerstmaaltijd gevolgd door een bingo. Voor iedere deelnemer was er ook een heus 

 kerstpakket. Dit was heel welkom voor alle bezoekers die verder nergens een pakket 

 krijgen. Het leuke was dat de medewerkers van Pameijer alle pakketten op de 

 bezoekers persoonlijk hebben afgestemd en op de grootte van het gezin. Er waren zelfs 

 kinderpakketten bij. Er waren 60 bezoekers die wel moesten reserveren voor hun 

 kosteloze deelname. 

 

  

Noodklok voor het klimaat               

Stichting De Buitenwacht 

luidde samen met 

Greenpeace de noodklok 

voor het klimaat op 1 

december. 
Ruim tweehonderd 

klokken riepen minister 

Wiebes van Economische 

Zaken en Klimaat op tot 

actie 

Niet alleen in Dordrecht, 

maar door het hele land 

werd letterlijk de 

noodklok geluid. Het is 

nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent  

klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én 

moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming 

heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de internationale klimaattop in 

Polen wordt daarom de noodklok geluid op ruim 200 plaatsen verspreid door heel 

Nederland. Zo wordt een stevig signaal gegeven aan Minister Wiebes van 

 Economische Zaken en Klimaat. 

 “Wij luiden de noodklok, omdat de aarde gekoesterd moet worden, voor onszelf en de 

 generaties die na ons komen”, zegt Els Hauser van De Buitenwacht. Onze 

 wereldpercussiegroep heeft tijdens het luiden van de klok getrommeld voor de deur. 
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 Internationale Dag 

Elk jaar in november organiseert stichting De 

Buitenwacht Internationale Dag. Op deze dag proberen 

wij zoveel mogelijk verschillende culturen te laten zien en 

kennismaken met elkaar en de bezoekers aan deze 

Internationale dag. 

Zondag 18 november stond er dan ook een keur van 

prachtige artiesten op het programma om dit feest weer 

tot een onvergetelijk evenement te maken. 

Bijzonder was ook het enthousiasme van nieuwe 

vrijwilligers, waaronder ook  participanten, om optredens 

en lekkere hapjes te verzorgen. Het programma was 

verkort omdat we er in de avond bij stil hebben gestaan 

dat we al 35 jaar actief zijn als De Buitenwacht. 

  

 

 Halloween 2018 

 Voor het eerst waren we uitvalsbasis voor een halloweenoptocht voor de kinderen uit 

 de directe buurt. Het was erg leuk en de tweede activiteit van de kinderclub in 

 oprichting bij ons.  

 https://myalbum.com/album/wLMyl3x1rjcI 

 

Dordrecht in Dialoog                     

 
 De nationale week van de Dialoog is een jaarlijks initiatief dat in meer dan 100 

 gemeenten in Nederland plaatsvindt 

 Gemeente Dordrecht deed in 2018  voor het eerst mee op vrijdag 2 en zaterdag 3 

 november. Mensen gingen  met elkaar in gesprek over het thema van dit jaar: Elkaar 

 zien. De aftrap vond plaats op vrijdag 2 november om 10.00 uur. 

 Doelstelling van de dialoog is nieuwe verbindingen leggen tussen mensen. 

https://myalbum.com/album/wLMyl3x1rjcI?fbclid=IwAR0mvRxu_IEsfDw3vsyqeMZykGvTqL3LXZKhyxAzaflGlc9EHl-dj69m_j8
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 Gesprekken waarin mensen echt naar elkaar luisteren en ervaringen en dromen met 

 elkaar delen. Op deze manier leren mensen elkaar beter kennen en begrijpen. 

 Aan tafel gingen  zo’n 6 à 8 personen met elkaar in gesprek over het thema onder 

 leiding van een deskundige gespreksleider. Diverse maatschappelijke organisaties 

 deden  mee en stelden op verschillende locaties door heel Dordrecht een ruimte 

 beschikbaar voor dialoogtafels. 

Reden om mee te doen: 

 Een goed gesprek 

 Een fijne ontmoeting 

 Gehoord en gezien worden 

   Deelnemers zijn welkom uit alle wijken en alle lagen van de bevolking van Dordrecht. 

Deelname is gratis. 

De Buitenwacht heeft hier aan meegewerkt door het beschikbaar stellen van ruimte en 

deelname aan de training voor gespreksleiders door 3 vrijwilligers. We hadden 5 

deelnemers aan het gesprek dat snel in de diepte ging en door de deelnemers als zeer 

prettig werd ervaren. Het idee is om hier geboren om er een vaste activiteit van te 

maken. 

 Vrouwendag 2018 
  

 Op 8 maart hadden we in De Buitenwacht een high tea en dialoog over gelijke kansen 

 op zorg en arbeid voor mannen en vrouwen. Deze middag waren mannen niet 

 uitgesloten en zijn we zelfs enorm verwend door onze koks Steven, Kees en Eddie die 

 van de etagères een waar feest hebben gemaakt. 

 De middag werd geopend met een optreden door het Balans vrouwenkoor, met hun 

 internationale repertoire. In afwachting van de komst van Karin Lambrechts is Els 

 Hauser de discussie opgestart met een kort filmpje waarop te zien was hoe kinderen 

 (een jongen en een meisje) gevraagd werd om samen een taak uit te voeren. Na afloop 

 kregen zij hun beloning. Een glas met snoepgoed, alleen zat het glas van de jongen 

 voller dan dat van het meisje. Uitleg die ze daarbij kregen was dat het meisje minder 

 kreeg omdat ze een meisje was. De reactie van de kinderen hierop was dat dit totaal 

 oneerlijk was en de jongens gaven een deel van hun snoep aan de meisjes zodat het 

 wel eerlijk verdeeld was. Als kinderen dit zo kunnen oplossen, waarom wij dan niet? 

 Karin Lambrechts kwam inmiddels binnen. Zij is een drukbezet wethouder in 

 Dordrecht en ze heeft ook een gezinsleven. Ze heeft ons verteld hoe het zover is 

 gekomen, hoe ze haar verschillende rollen combineert en ook hoe daar tegen aan 

 gekeken wordt. Actieve steun van het thuisfront blijkt heel hard nodig om ver te 

 kunnen komen in een loopbaan omdat de werktijden krankzinnig kunnen zijn. 

 Hierna volgde een presentatie van Riet Duijkers die pijnlijk duidelijk maakte hoe groot 

 het verschil is in de financiële en economische positie tussen mannen en vrouwen.  

 Tijdens de pauze werd er spontaan gezongen op de muziek van Mengelmoes door de 

 belangrijkste zangeressen uit dit roemruchtige voormalige Buitenwachtkoor die voor 

 de gelegenheid aanwezig waren. 
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 Na de pauze hebben we in groepjes een discussie gevoerd over verschillende thema's 

 die doot Riet waren aangedragen. Al snel was het 16.00 uur en tijd voor het optreden 

 van Melange Rood. Hiermee is een bijzonder levendige en goed bezochte middag 

 afgesloten. Iedereen die hier aan mee heeft gewerkt, bedankt. 

 Link naar fotoalbum:    

 https://myalbum.com/album/6RhxtA8PKGxZ?fbclid=IwAR0dHR7wh5w1YDgEz-

 pGID6TJs7GLuFsFkkenOQO8yAVF_21o8xjSQQW00o 

 Link naar lokaal televisieverslag: https://www.youtube.com/watch?v=Eo-

 eMQn7acs&feature=share  

 

  

https://myalbum.com/album/6RhxtA8PKGxZ?fbclid=IwAR0dHR7wh5w1YDgEz-%09pGID6TJs7GLuFsFkkenOQO8yAVF_21o8xjSQQW00o
https://myalbum.com/album/6RhxtA8PKGxZ?fbclid=IwAR0dHR7wh5w1YDgEz-%09pGID6TJs7GLuFsFkkenOQO8yAVF_21o8xjSQQW00o
https://www.youtube.com/watch?v=Eo-%09eMQn7acs&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Eo-%09eMQn7acs&feature=share
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c. Onder dak  

Buitenwacht biedt ruimte aan verschillende organisaties en bewonersgroepen. Er zijn 

verschillende tarieven afhankelijk van de inkomsten van de organisaties die willen 

huren.  

Afgelopen jaren heeft De Buitenwacht tal van initiatieven ondersteund door ruimte om 

niet ter beschikking te stellen en actief samen te werken aan hun plannen. De uitgifte 

van de voedselpakketten van de Voedselbank is een wekelijkse activiteit op de 

vrijdagmiddag. De Buitenwacht heet de bezoekers welkom met gratis verse soep. Hier 

wordt gretig gebruik van gemaakt.  

Nieuwe initiatieven waar de Buitenwacht hun ruimte omniet ter beschikking heeft 

gesteld zijn: 

o Activiteiten van de bewonersorganisatie van Vierkant (kinderactiviteiten, 

zelfhulpgroep en tal van buurtactiviteiten) 

o Stichting Little Gift, big Smile (maandelijkse weggeefdagen van speelgoed, 

kleding, servies, dekbedden, etc)  

Vaste huurders 

o HCC (digitale ondersteuning voor ouderen) 

o Drechtstadboer 

o Melange Rood 

o LETS 

o Pameijer 

 Daarnaast verhuurt De Buitenwacht de ruimte aan een groot aantal organisaties 

 waaronder de gemeente Dordrecht, bewonersgroepen, woningcorporaties, 

 maatschappelijke organisaties en kerken.  
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6. Organisatie en middelen 

 

  Organisatiestructuur 

 De Buitenwacht is overwegend een vrijwilligersorganisatie met een betaalde 

 administratieve kracht van 20 uur per week. 

 

 Werkbestuur 

 De Buitenwacht is als Stichting een rechtspersoon en als zodanig ingeschreven bij de 

 Kamer van Koophandel. De stichting wordt geleid door het werkbestuur. 

 In de wet zijn een aantal zaken over een stichting vastgelegd, zoals 

o De mate van aansprakelijkheid van de bestuursleden. 

o De verantwoordelijkheid voor het personeel en de financiën 

o Het vaststellen van beleid en de evaluatie van de uitvoering ervan 

 Het werkbestuur stelt het beleid, projectplan en begroting vast. Ze geeft leiding aan de 

 organisatie en delegeert taken naar de vrijwilligers. Het bestuur houdt de financiën en 

 de inhoudelijke koers van De Buitenwacht in de gaten. Het bestuur is 

 eindverantwoordelijk voor het beleid van De Buitenwacht. 

 

 Erkenning 

De Buitenwacht is een erkend leerwerkbedrijf. Wij hebben erkenning van de SBB en 

bieden 15 participatieplekken en 6 stageplaatsen aan. 

 

 Terugblik op de doelen voor 2018 

o Versterking van het bestuur is in 2018 gelukt. Een actieve bewoner van de 

bewonersorganisatie is lid geworden van het bestuur en heeft de portefeuille 

interne en externe communicatie en P.R. 

o  Door twee vrijwilligers, Mia en Gerda is de financiële administratie weer op 

deskundige wijze uitgevoerd. Helaas moest Mia, onze financiële steun en 

toeverlaat door ernstige medische problemen na 5 jaar haar werkzaamheden 

neerleggen en in februari is ze overleden. We missen haar zorgvuldigheid en 

kritische blik.  

o De vertrouwenspersoon heeft aangekondigd in januari 2019 met haar 

werkzaamheden te stoppen. We zijn nu op zoek naar vervanging.  

o De administratieve kracht is door langdurige overbelasting tijdelijk verminderd 

inzetbaar en we hebben een vrijwilligster bereid gevonden voor de financiële 

administratie, post en mail. 
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 Kerngroep 

 Ter ondersteuning van de uitvoering van de werkzaamheden is er een kerngroep 

 samengesteld uit vrijwilligers van de verschillende activiteiten. Een bestuurslid neemt 

 deel aan de kerngroep. De werkzaamheden van de kerngroep zijn: 

o Coördineren dagelijkse werkzaamheden 

o Bezinning, bezieling en vieringen 

o Beheer van gebouw en verantwoordelijk voor zakelijk verhuur 

 Voor de continuïteit en afstemming van werkzaamheden vergadert de kerngroep met 

 het werkbestuur een keer per 4 weken. Een lid van het bestuur is de schakel tussen 

 bestuur en kerngroep, omdat deze bij beide  vergaderingen aanwezig is. 

Terugblik op  2018 

Voor de leden van de kerngroep is het een roerig jaar geweest. De interne conflicten 

en spanningen binnen de wijkwinkel waren ook voelbaar binnen de kerngroep. De 

kerngroep en bestuur hebben in 2018 maandelijks overleg gehad over de interne 

organisatie, het gemis aan kernvrijwilligers en coördinator. De dagelijkse activiteiten, 

evenementen en initiatieven zijn ook in 2018 weer talrijk geweest en het bestuur 

constateerde dat er te veel gevraagd wordt van de vrijwilligers. Het bestuur is blij met 

de (financiële) impuls van het Kansfonds en kan hierdoor in 2019 een coach 

aantrekken die de organisatie en de vrijwilligers gaat ondersteunen en begeleiden. 

De leden van de kerngroep hebben in 2018 een vrijwilligersvergoeding ontvangen.  

Vrijwilligersbeleid 

 De Buitenwacht is een vrijwilligersorganisatie.  

 In de statuten (1998) wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers en 

 deelnemers: 

o Vrijwilligers ontwikkelen en begeleiden activiteiten. Vrijwilligers verlenen hand 

en spandiensten. 

o Deelnemers vormen groepen die werken aan de verbetering van hun situatie 

zonder dat hiervoor een geldelijke vergoeding betaald hoeft te worden. 

 Bij de vrijwilligers is een onderscheid te zien tussen vrijwilligers die bewust en 

 gemotiveerd voor De Buitenwacht hebben gekozen en vrijwilligers, vaak met een 

 uitkering, die door de Sociale Dienst, Leger des Heils, MEE naar ons verwezen 

 worden in het kader van Project Impuls Onderkant Arbeidsmarkt en 

 participatieplaatsen. Dit vraagt van de aanwezige vrijwilligers en van het bestuur de 

 nodige inspanningen om dit soepel te laten verlopen.  

 Afgelopen jaar is de introductiecursus gegeven aan nieuwe vrijwilligers waaronder een 

 aantal participanten. De individuele gesprekken met de vrijwilligers zijn door 

 eerdergenoemde ontwikkelingen in de kerngroep nog niet overgedragen en heeft het 

 bestuur zelf uitgevoerd. 

  . 

 Terugblik op 2018 

o Introductietraining Met aandacht luisteren is aan 6 vrijwilligers gegeven 
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o Frequent worden er gesprekken gevoerd met de participanten over visie en 

werkwijze van De Buitenwacht 

o Er is een keer een overleg georganiseerd voor  alle vrijwilligers die actief zijn in 

De Buitenwacht. In dit overleg zijn we aan de slag gegaan met de drijfveren en 

talenten  van ieder en op welke wijze deze tot uiting kan komen in De 

Buitenwacht.  

o Met alle vrijwilligers en participanten zijn we met een bus naar Dierentuin 

Blijdorp gegaan waar we een rondleiding kregen door een aantal enthousiaste 

vrijwilligers. De penningmeester werkt in Blijdorp en heeft dit geregeld. Aan het 

einde van de dag hebben we in Chinees wokrestaurant in Oud Krispijn met zijn 

allen heerlijk gegeten.   

o We hebben meegedaan aan Appeltjes van Oranje van Oranjefonds en waren 

geëindigd bij de laatste 20 genomineerde organisaties en hebben een mooie 

bijdrage ontvangen om de vrijwilligers te bedanken. We gaan in 2019 met de  

      vrijwilligers iets leuks doen. 

 

 
 

 Communicatie 

Communicatie met allen die betrokken zijn met De Buitenwacht wordt naast 

persoonlijke contacten gedaan via de Nieuwsbrief (per kwartaal) en de website 

www.buitenwachtdordrecht.nl. Ook hebben we pagina’s op Facebook, Twitter, 

Buurbook, Linkedin en WeHelpen.nl/Dordrecht 

 Vrijwilligers worden in sommige gevallen per brief of e-mail geïnformeerd over 

 belangrijke activiteiten en zo nodig uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst.  

 Bestuur en kerngroep houden elkaar van hun werkzaamheden op de hoogte door het 

 uitwisselen van notulen (al of niet in aangepaste vorm).  

De administratief medewerkster draagt er zorg voor dat benodigde informatie 

beschikbaar komt en ze verzorgt de publiciteit. 

 Het bestuur draagt er zorg voor dat er regelmatig verslag van belangrijke 

 bestuursbesluiten wordt gedaan in de Nieuwsbrief van de Buitenwacht. In 2016 is er 

http://www.buitenwachtdordrecht.nl/
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 een nieuwe website opgezet en heeft de Nieuwsbrief een nieuwe vormgeving 

 gekregen. 

 

 Terugblik op 2018 

o De website is goed bijgehouden en er is veel gebruik gemaakt van de sociale 

media. We zien een groeiend aantal bezoekers op facebook en Twitter  

o De  kwartaal Nieuwsbrief is vier uitgegeven en wordt erg gewaardeerd door 

bezoekers, organisaties en ons netwerk  

o Het tevredenheidsonderzoek onder de bezoekers is door drukke werkzaamheden, 

ontwikkelingen binnen de kerngroep en vrijwilligers niet uitgevoerd. We gaan in 

2019 hiervoor op zoek naar een stagiaire die die wil doen 
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 Financiën 

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

 enkele kerken 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, waaronder participatiebeleid. 

 Het wordt echter steeds moeilijker 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/exploitatie van De Buitenwacht bekostigd te krijgen. We zullen 

 hiervoor al onze creativiteit en inventiviteit in moeten zetten. 

Ook in 2018 is het ons niet gelukt de exploitatie kostendekkend te krijgen. We zijn dan 

 ook erg blij met de financiële impuls van Kansfonds voor een bijdrage voor de 

exploitatie voor meerdere jaren. 

 

 Stichting Vrienden van De Buitenwacht 

 Naast Stichting De Buitenwacht is er ook een Stichting Vrienden van De Buitenwacht. 

 Die treedt in sommige gevallen op als ‘tussenpersoon’ bij het verwerven of beheren 

 van gelden van fondsen en particulieren voor bijzondere (grotere) projecten. Alle 

 gelden die deze stichting ontvangt zijn ter beschikking van De Buitenwacht. Tussen 

 het bestuur van Vrienden van De Buitenwacht en De Buitenwacht heeft er afgelopen 

 jaar  een overleg plaats om hen te informeren over de activiteiten van de organisatie, 

 de ontwikkelingen en de interne organisatie. Het bestuur van Stichting Vrienden van 

 de Buitenwacht heeft het bestuur gevraagd na te denken over investeringen voor 

 langere termijn waar de Stichting aan wil bijdragen. In het werkplan van 2019 zal dit 

 voorstel in het ontwikkelplan uitgewerkt worden. 

 

 Uitgangspunten beheer gebouw 

o Toegankelijk voor iedereen 

o Efficiënt gebruik van ruimten, voorkomen van leegstand 

o Verhuur mag niet in strijd zijn met doelstellingen van De Buitenwacht 

o Particuliere feestjes en partijen worden met het oog op de concurrentie met 

commerciële zaalverhuurders niet toegestaan 

o Reductie en/of om niet ter beschikking stellen aan organisaties met ideële 

doelstellingen die geen eigen inkomsten hebben 

o Geen verhuur als daardoor eigen activiteiten in het gedrang komen 

 Terugblik op 2018 

o Er zijn werkafspraken gemaakt hoe om te gaan met lastige bezoekers en de 

wijkagent is hierbij betrokken 

o Er zijn weer een aantal vrijwilligers voor (sleutel)beheer erbij gekomen. Dit zijn 

mensen die in de buurt wonen  

o De verhuuradministratie is verder ontwikkeld. Er zijn formulieren voor zakelijk 

verhuur. Om niet verhuur wordt door het bestuur vastgesteld. 
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7.  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. 

 Ook in 2018 is er bij het bestrijden van de eenzaamheid en bevorderen van de 

 financiële redzaamheid veel samenwerking geweest. Bondgenootschap bleek weer 

 heel essentieel.  

 In 2018 heeft De Buitenwacht samengewerkt met: 

o Diaconaal Platform Dak- en Thuislozen 

o Raad van Kerken 

o Letswinkel Oud Krispijn en OKBZ 

o Voedselbank 

o Platform tegen Armoede Drechtsteden 

o Stichting Urgente Noden Drechtsteden 

o Corporatie Trivire 

o Sociale Dienst Drechtsteden 

o Sociale Wijkteams 

o Buurt- en bewonersgroepen Oud Krispijn 

o Winkeliers Oud Krispijn 

o NIVON (nieuwe samenwerkingspartner)  

o Weggeefinitiatieven Geef het Dordt en little gift, big smile 

o Vrijwilligershuis 

 Terugblik op  2018 

o Voorzittersrol Platform tegen Armoede Drechtsteden en actieve bijdrage aan de 

activiteiten heeft weer veelvuldig plaatsgevonden 

o Deelname aan Kennisplatform Armoede en Schulden 

o Bestuur rol Stichting Urgente Noden Drechtsteden.  

o Het 35-jarig bestaan van De Buitenwacht is gevierd door een Ubuntu-lezing  

o Door interne ontwikkelingen binnen de wijkwinkel is er in 2018 geen bijeenkomst 

geweest met de Sociale wijkteam. Gelukkig hebben we een aantal nieuwe 

wijkwinkels en zijn in 2019 de gesprekken met de sociale wijkteam gestart. 


