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Etiketten plak je op flessen,
niet op mensen!
Geachte lezer,

De vrijwilligers
vormen de rode

Met plezier bieden de vrijwilligers, professionals en bestuur u dit jaarverslag van Stichting Kerk &

Buurt Amsterdam-Noord aan. Het biedt u een inkijkje in wat wij in 2012 voor kwetsbare buurtbewoners
hebben mogen betekenen. Persoonlijke ervaringen van betrokkenen vertellen het verhaal van een
oude wijk in Noord waar mensen worstelen met armoede, miscommunicatie en uitzichtloosheid.
Maar ook zijn er de verhalen van hoop, vriendschap en herwonnen regie over het eigen leven.

Veel mensen krijgen in hun leven een stempel of etiket opgedrukt vanwege onvermogen, handicap of
anderszins. Onze werkwijze - de presentiebenadering - gaat uit van wederkerigheid en sluit juist aan
bij de kracht van mensen. Want: ‘etiketten plak je op flessen, niet op mensen!’

draad voor het
werk bij Kerk &
Buurt Noord.
Ze zijn in dit
verslag ruim
vertegenwoordigd
in woord en beeld.
Dit geeft inzicht
in het belang van
hun inzet en ook
wat het werk
voor hen zelf
betekent!

Iedereen past bij Kerk & Buurt Noord
i n h e t ‘ p l a a t j e ’. W a t e e n r i j k d o m !
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Wat doet Stichting Kerk & Buurt
Amsterdam-Noord?
Bestuurslid & penningmeester Kees van Amesfoort (sinds 2006 verbonden aan onze stichting) vertelt
het volgende over het werk van Kerk & Buurt in de actualiteit van de huidige economische crisis en
stijgende armoede in Nederland:

‘Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord is een stichting die werkt voor én met bewoners die hulp

en bijstand nodig hebben in hun armoedeproblematiek, ongeacht om welke hulpvraag het gaat of wat
hun overtuiging of religie is. Wij doen dit samen met zo’n 25 vrijwilligers waarvan er 16 vaste, actief

betrokken vrijwilligers zijn die vanuit de inspiratie van het Evangelie werken, omdat wij geloven in een
God voor wie ieder mens telt en waardevol is, vooral de mens die achtergesteld en kwetsbaar is. Deze
mensen, die zich veelal aan de (rafel)rand van de samenleving bevinden, willen wij terzijde staan en

hun belangen dienen en delen. Maar hen ook helpen om de problemen duurzaam op te lossen, leefbaar
te maken en/of mee helpen vol te houden. De problemen met schulden, taalbeheersing (inburgering),
beperkte sociale vaardigheden, sociale uitsluiting en gezondheidsproblemen (psychisch en/of

Kees
Vrijwilliger, sinds 2006
als penningmeester

lichamelijk en/of geestelijk) zijn veelal de grondslag voor de hulpvraag, waarbij meestal sprake is van

een combinatie van factoren, waardoor zowel de problematiek alsook de leefsituaties erg complex zijn.’

Voorbeelden
Zo kunnen we vertellen over de langdurige en intensieve contacten met mensen uit Nederland,

Afghanistan, Irak, Egypte, Somalië, Ethiopië, Suriname, Marokko, Tunesië, Polen etc.; over de ervaring

van mensen met de gevolgen van oorlog, verkrachting, zelfmoordpogingen, huiselijk geweld, dakloos

zijn en/of ongedocumenteerd zijn, drugsverslaafd, enz. enz. Maar ook kunnen we vertellen over mensen
die via Kerk & Buurt een vakantie of een dagje uit aangeboden kregen. We kunnen vertellen over de
veranderingen die mensen doormaakten doordat zij hulp van Kerk & Buurt kregen. Ook kunnen we

vertellen over mensen die door Kerk & Buurt kerken gingen bezoeken, of cursussen/opleidingen zijn
gaan volgen of zijn gaan sporten.
6

|

Het bestuur bijeen voor een vergadering

Doelgroep
Penningmeester Kees van Amesfoort vervolgt: ‘We zagen na het eerste kwartaal een flinke stijging

in het aantal mensen dat bij ons kwam en door ons werd bezocht. Met een kleine 150 mensen hadden
we in 2012 contact. Ten opzichte van 2011 is dit een stijging van zo’n kleine 40 procent. Iedereen is bij
ons welkom. Zo komen er bij ons jongeren, ouderen, ongedocumenteerden, asielzoekers, (ex-dak en
-thuislozen, buurtbewoners, mensen met verslavingsproblematiek, alleenstaanden, gezinnen etc.

Onze bezoekers zijn zeer divers, mede omdat voor ons geloof of achtergrond geen rol speelt in het
bieden van onze hulp. (Eenzame) buurtbewoners die graag anderen ontmoeten zijn bij ons net zo

welkom als mensen die te kampen hebben met problemen zoals schuldproblematiek, taalbeheersing,
huisvesting, beperkte sociale vaardigheden, sociale uitsluiting of gezondheidsproblemen.’

Henny
Vrijwilliger sinds 2002

Vrijwilligerswerk, de rode draad van Kerk & Buurt Noord !

omdat het prettig is dat er
“Ik doe dit vrijwilligerswerk
pen
maar even kunnen binnenlo
een plek is waar mensen zo
!
vind ik het ook heel gezellig
voor wat gezelligheid. Zelf
rden.”
wil je ook wel vrijwilliger wo
Kom eens kijken, misschien
Henny.
Etiketten plak je op flessen,
niet op mensen! J a a r v e r s l a g 2 0 1 2
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Dit Kerk & Buurt-werk wordt gefinancierd door fondsen, kerken en donateurs en wordt gedaan vanuit
een huurpand aan de Adelaarsweg in één van de armste wijken van Amsterdam. Het is meer en meer

nodig dat er menslievend wordt gehandeld; wij als christenen dienen hiertoe onze diaconale, pastorale
en missionaire opdracht meer en meer uit te voeren omdat er, juist tijdens deze huidige economische

crisis, steeds meer mensen aan de grond raken. Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord zet zich voor

deze mensen in terwijl de overheid zich, vanwege bezuinigingen, steeds meer terugtrekt. Kerk & Buurt
loopt hiervoor niet weg, maar toont daarentegen extra inzet. Juist door deze crisis wordt Kerk & Buurt
meer en meer afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, fondsen en donateurs (en gebed).’

Project: Praktische Ondersteuning en
Gemeenschapsvorming
Dit project, dat ondermeer uitbreiding van bezoekers voor Huiskamer, Buurtmaaltijd en Spreekuur
voorstaat, is in 2012, mede vanwege de huidige crisis, succesvol gebleken. Ook zijn er in 2012 meer
vrijwilligers betrokken geraakt bij de Huiskamer,
de Buurtmaaltijd en het Spreekuur.

Met dit project willen we ook bereiken dat
de vrijwilligers meer en meer de regie

over deze onderdelen overnemen. In 2012
is aangetoond dat de Huiskamer en de

Buurtmaaltijd grotendeels door vrijwilligers
kunnen worden geleid.

V r i jw i l li g e r s k r e g e n m e e r r e g i e ov e r
de Huiskamer en Buurtmaaltijd!
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Elke maand: Buurtmaaltijd
Vanaf de zomer van 2012 werd onze Buurtmaaltijd steeds drukker bezocht. De Buurtmaaltijd vindt

plaats op elke eerste woensdag van de maand ongeacht vakanties en feestdagen. Het gemiddelde steeg
in het derde en vierde kwartaal naar 23 personen per maaltijd. Ten opzichte van vorig jaar is dit een
stijging van ruim 55 procent.

Er werd onder andere Surinaams, Afghaans, Italiaans en natuurlijk ook Nederlands gekookt. Bij de
Buurtmaaltijd staan we, indien nodig, stil bij vreugde, maar ook bij verdriet, ziekte en sterven.
We beginnen dan ook vaak met een gebed, gedicht of verhaal wat aansluit bij de actualiteit;
dit levert soms bijzonder mooie gesprekken op.

Marga van Kan, bestuurslid namens de vrijwilligers, vertelt. ‘Als we het werken van Kerk & Buurt Noord

proberen te beschrijven, mogen we zeker een plaats inruimen voor de maaltijden die we eenmaal per

maand aan onze gasten aanbieden. Al lijkt de frequentie van één keer per maand niet groot, het blijkt

Marga

voor de genodigden telkens weer een klein feestje te zijn. De maaltijden worden eenvoudig gehouden,
maar je kunt er heel goed het Bijbelboek Spreuken (15 : 17) bij lezen: “Beter een schotel groente waar

liefde bij is, dan een vetgemeste os met haat erbij.” De liefde waar hier sprake van is, trekt ook iedere
keer meer gasten aan. Er blijft verder nooit wat over, want alles wat niet opgaat wordt dankbaar

Vrijwilliger sinds 2007
(Huiskamer en Buurtmaaltijd).
Bestuurslid sinds 2011.

meegenomen.’

Vrijwilligerswerk, de rode draad van Kerk & Buurt Noord !
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‘Op 5 december bijvoorbeeld zaten we met zo’n 25 mensen aan tafel en werden we naast de erwten- en
kippensoep, salade, brood, toetje (ijs, koffie), nog verrast met een leuk ingepakte speculaas. Het was

tenslotte Sinterklaas-avond en dus werd de Goedheiligman bezongen met het bekende lied “Zie ginds
komt de stoomboot…”

Niet onvermeld mogen hier blijven de twee inloopkoffieochtenden per week. Dat is op dinsdag en

donderdag van elf uur tot één uur. Ook hier een zekere toename van gasten die zich het middagbroodje
goed laten smaken. De onderlinge ontmoetingen en gesprekken zijn opgewekt en het potje sjoelen brengt
ook nogal wat leven in de brouwerij. Dit alles is mede te danken aan de inzet van onze vrijwilligers.’

Twee keer in de week: Huiskamer
In het eerste kwartaal van 2012 werd de Huiskamer door gemiddeld 7 tot 10 mensen bezocht, maar
vanaf het tweede tot en met het vierde kwartaal steeg het gemiddelde naar 12 tot 16 bezoekers.

Onze Huiskamer en Spreekuur zijn elke dinsdag en donderdag open. Ongeacht vakanties of feestdagen.
Hierdoor werd ook op Eerste Kerstdag onze deur geopend voor zo’n 10 personen. Hoewel onze kachel

op dat moment stuk was, bracht de saamhorigheid en de gedachte aan de oorsprong van het Kerstfeest
veel warmte en gezelligheid.

Anna en Jan-Willem over de Maaltijd en Huiskamer: ‘Ik ben Anna, 30 jaar, en ben

neerlandicus. Ik woon nu ongeveer 3,5 jaar in Amsterdam-Noord, in de Vogelbuurt,

aan een pleintje. Ik vind het een fijne, gezellige buurt. Maar niet alles is fijn en mooi
hier. In het begin moest ik vooral wennen aan de negatieve sfeer die regelmatig op

het plein hing. Ik heb best wel wat meegemaakt de afgelopen drie jaar, zoals inbraak,

vandalisme en brutaal gedrag van jongens op het plein. Daardoor groeide bij mij de wil om iets te doen
in de buurt. Iets positiefs tegenover het negatieve. Ik was al eens langs Kerk & Buurt gelopen, en ik had
ervan gehoord via mijn ouders. Ik vind het zo goed wat zij doen! Daarom heb ik in augustus 2012 de
stap gezet om me ook als vrijwilliger aan te melden bij Kerk & Buurt.’

10
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Samen eten

verbroedert

‘Eén tot twee keer per maand help ik mee in de Huiskamer, op dinsdag van elf tot één uur, samen

met Frans en nog een vrijwilliger. Dat is heel gezellig! Je merkt dat de mensen echt de gezelligheid

opzoeken. Bakje koffie, met elkaar kletsen. Veel bezoekers (en ook vrijwilligers!) houden wel van een

wedstrijdje sjoelen. Na de eerste koffie wordt de sjoelbak tevoorschijn gehaald en meestal houdt Frans
de score bij. Ongeveer vanaf kwart over twaalf is er lunch, vaak met een kop soep erbij.’

‘In september en oktober heb ik een vrouw Nederlandse les gegeven. Ik had haar ontmoet in de

Huiskamer. Ze sprak geen Nederlands, alleen Engels. En ze vertelde me toen dat ze heel erg op zoek
was naar iets om Nederlands te kunnen leren. Een goede website, een tip, iets. Ik stelde voor om

haar voorlopig eens in de week les te geven. De lessen waren leuk, ze was echt leergierig en leerde

Rien

snel. Gelukkig had ze intussen ook een taalcursus gevonden via de gemeente. Na die twee maanden
verhuisde ze naar de andere kant van de stad. Ik hoop dat het goed met haar gaat.’

Vrijwilliger sinds 2008,
Ondersteuningscommissie

Vrijwilligerswerk, de rode draad van Kerk & Buurt Noord !

voor mij een
“Vrijwilligerswerk bij K&B is
s voor een naaste te doen.”
pasklare mogelijkheid om iet
Rien
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H e t a ant a l b e z o e ke r s v an d e

m a an d e lij k s e buur t m a a lt ij d
i s in 2 0 1 2 e n o r m g e s t e g e n

‘In november heb ik samen met mijn vriend Jan-Willem gekookt voor de maandelijkse Buurtmaaltijd.

Geweldig was dat! Koken voor 27 mensen, dat had ik nog nooit gedaan… Spaghetti bolognese zouden
we gaan maken. Ik was een dag van tevoren begonnen. En ik had het geluk dat ik een reusachtige

pan kon lenen van onze bovenbuurvrouw. Zonder die pan weet ik niet wat er van onze saus terecht

was gekomen. Om vier uur bereidden Jan-Willem en ik de laatste dingen voor, zoals de salade en het
koken van de pasta. Toen was het al gezellig in de huiskamer, de sfeer was echt goed. En dat bleef

zo gedurende de hele avond. Rond half zes zaten we allemaal bij elkaar in de Huiskamer en opende
Arnold de maaltijd met een gebed. Daarna wij weer naar de keuken samen met twee vrijwilligers,

en toen begon de estafette van salade opscheppen, naar de kamer brengen, lege borden terugbrengen,
spaghetti opscheppen, lege borden terugbrengen, ijs opscheppen, lege bordjes terugbrengen en

afwassen. Toen iedereen verzadigd was en aan de koffie zat, was de sfeer echt geweldig. Ik wist niet
dat koken voor anderen je zo gelukkig kan maken!’

Anna
Vrijwilliger sinds 2012

Vrijwilligerswerk, de rode draad van Kerk & Buurt Noord !

anderen
“Ik wist niet dat koken voor
je zo gelukkig kan maken!”
Anna
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Twee keer in de week: Spreekuur
Opvallend veel (nieuwe) mensen kwamen in 2012 op het Spreekuur. Mede doordat aanmeldingen ook
telefonisch via instanties of vrienden/kennissen van Kerk & Buurt plaatsvonden, werden er ook veel
afspraken buiten het inloop-spreekuur gemaakt.

Vooral de kwesties rondom schuldproblematiek en huisvesting waren veel voorkomende thema’s.

Ook heeft Kerk & Buurt in 2012 haar bijdrage geleverd aan diverse rechtszaken en het verkrijgen van

naturalisatie (=Nederlandse identiteit). Onze bijdragen in rechtszaken ten aanzien van bewindvoering,
zowel betreffende het instellen als het opheffen, zijn succesvol verlopen.

Door onze inzet en een luisterend oor kwam er veelal ruimte en hernieuwde kracht om vol te houden,
om door te zetten en/of actie te ondernemen. Natuurlijk was er ook wel eens een teleurstelling
zichtbaar; bijvoorbeeld wanneer oplossingen of zicht op een uitkomst meer tijd nodig hadden,
of wanneer Kerk & Buurt geen (leef)geld gaf of juist onder voorwaarden.

Tine
Vrijwilliger sinds 2000
eerst als lid stuurgroep en
later als lid van de		
Ondersteuningscommissie

Enkele sjoelers van de huiskamer 2012
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Ondersteuningsfonds
Professional Arnold van der Snoek: ‘Wat kun je in twee dagen tijd nog doen om te voorkomen dat een

vrouw haar woning uitgezet gaat worden? De problemen waren ontstaan door onder andere schulden

en psychische problemen. Al eerder had Kerk & Buurt ontruiming voor haar voorkomen, maar deze keer
zou de ontruiming al drie dagen later plaatsvinden. Alle zorgverlenende instanties en het stadsdeel

konden helemaal niets meer voor haar betekenen, met alle gevolgen van dien . . . dakloos . . . en dan?

Door het langdurig contact was er inzicht in haar situatie betreffende verleden, heden en omstandigheden.
Omdat de nodige reguliere hulp snel zou aanvangen, was het wenselijk de ontruiming opnieuw te

voorkomen. Na veel telefoontjes informeerde ik bij een Rooms Katholiek Augustijner-fonds of zij in deze
situatie konden en wilden helpen. Vervolgens nam ik contact op met de deurwaarder, waarbij ik gebruik
maakte van mijn verkoopervaring, waarop ik later werd teruggebeld. De deurwaarder vertelde mij

dat de woningbouwcoöperatie akkoord was gegaan en de huisuitzetting de volgende dag niet plaats
zou vinden. Hij bedankte mij voor deze interventie, welke alleen mogelijk was dankzij de gift van dit

Augustijner-fonds. Dit fonds wenste samen met Kerk & Buurt het vertrouwen in deze vrouw niet op te
geven. De tranen van blijdschap vanwege deze christelijke interventie ontroerde ook mij…’

De uitgaven van de Pechpot (verstrekken van kleine bedragen tot € 50) zijn ten opzichte van 2011

gestegen met ruim 100 procent. In 2011 werd vanuit de Pechpot € 3.977 uitgegeven. In 2012 ontvingen

Arnold

kwetsbare buurtbewoners vanuit de Pechpot € 8.053. Dit werd besteed aan leefgeld, vervoer,
levensmiddelen en medicatie. Deze toename is toe te wijzen aan de economische crisis.

Professional sinds 2008

Vrijwilligerswerk, de rode draad van Kerk & Buurt Noord !
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Wat doet dit fonds?
Rien Frankenhout (lid van de Ondersteuningscommissie) geeft een toelichting op het

Ondersteuningsfonds: ‘Het Ondersteuningsfonds voorziet in het bieden van materiële of financiële

ondersteuning aan buurtbewoners die vanwege armoedeproblematiek hulp en bijstand nodig hebben.
Het Ondersteuningsfonds dient als aanvulling op de hulpverlening door Kerk & Buurt. Materiële of
financiële ondersteuning is immers niet het eerste doel van het werk van Kerk & Buurt.’
Het Ondersteuningsfonds is functioneel onderverdeeld in:

- Pechpot: incidentele beschikbaarstelling van kleine bedragen voor leefgeld, vervoer, medicatie etc.
- Vakantiepot: beschikbaarstelling van vakanties en uitjes aan mensen die vele jaren hiertoe niet in
de gelegenheid zijn geweest.

- Kansenpot: financiële steun voor inzetten op mogelijkheden, kwaliteiten en talenten om kansen
voor kwetsbare buurtbewoners (kinderen en volwassenen) te creëren.

- Bijzondere Aanvragen: bedoeld voor aanvragen van buurtbewoners boven de 100 euro zoals

Len

koelkasten, matrassen, leges etc.

Rien: ‘De ondersteuning (materieel of financieel) via het Ondersteuningsfonds wordt gedaan uit
Vrijwilliger sinds 1998 eerst
als lid van stuurgroep
voordat K&B zelfstandig
werd.

bijdragen van derden afkomstig: privépersonen, wijkdiaconieën en kleine fondsen. De bijdragen

worden veelal verbonden aan een doelgerichte besteding. De Bijzondere Aanvragen worden voor
beoordeling ingebracht in de Ondersteuningscommissie. De ondersteuning wordt in beginsel

pas gerealiseerd na toekenning van de (aan derden) gedane aanvraag. In een eindtraject houdt

de Ondersteuningscommissie ook toezicht op realisering van de aanvraag. Wenselijk is de steun

via het Ondersteuningsfonds uit te bouwen omdat bij hulp naar zelfredzaamheid van kwetsbare
buurtbewoners acute financiële- of praktische problemen soms eerst moeten worden opgelost.’

16
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De ondersteuningscommissie bijeen

Pastoraal-diaconaal overleg
Ds. A. van Wijngaarden: ‘Ongeveer drie keer per jaar komen diakenen en pastores van de RKK- en

PKN-kerken in Amsterdam-Noord en een Kerk & Buurt-medewerker bijeen om elkaar van hun werk op

de hoogte te houden en soms ook plannen te maken om onze diaconale taak beter te kunnen vervullen.
Op de agenda staat alles wat er op het gebied van armoede en sociaal kwetsbare mensen vanuit de

verschillende werkplekken speelt; een veelheid aan onderwerpen. Als kerk is deelname aan dit overleg
alleen al zinvol, omdat bij de grote sociale nood in Noord alle samenwerking geboden is. Maar ook

worden we zo bijgepraat over de ontwikkelingen voor de sociaal zwakkeren in de samenleving van

Noord. Als deelnemers aan dit overleg hebben we bij een evaluatie ook uitgesproken dat we dit overleg
zeer zinvol vinden.’

Vrijwilligerswerk, de rode draad van Kerk & Buurt Noord !
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D e s f e e r z it e r g o e d in o n d e r w e g n a ar
Attractiepark de Goudvis

Uitje Goudvis
Op 30 augustus 2012 beleefden we het jaarlijkse uitje naar Attractiepark de Goudvis in St. Maartenszee.
Met een volle bus buurtbewoners, jong en oud een fantastisch dagje weg uit de grote stad. Het uitje
werd grotendeels gefinancierd door Rotary-Nieuwendam en Rotary-Noord.
Een aantal Rotaryleden hielp aan deze dag ook zelf mee. Op deze wijze ontmoeten mensen uit
verschillende leefwerelden elkaar, maar vooral hebben ze een heerlijke dag samen.

Het was een geweldige dag waarvan jong en oud volop genoten. In de middag ging een aantal mensen
nog even naar het strand om te genieten van de zee en de zeelucht. Zo werden er voeten in de zee

gestoken; in een enkel geval met rollater en al en een enkeling ging zelfs zwemmen. Het strand ligt

op zo’n 15 minuten lopen afstand van het attractiepark. De feestelijke dag werd afgesloten met een
heerlijk driegangenmaaltijd in buurtrestaurant Van Harte in Noord.

Frans
Vrijwilliger bezoekwerk
sinds 1998; sinds 2004 ook
vrijwilliger Huiskamer,
Buurtmaaltijd en en lid
Ondersteuningscommissie

Dag met een
sterretje,

heerlijk uitje
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Zorg voor Mensen
Met dit project bieden we ondersteuning aan bewoners buiten onze directe buurt. Via diverse

instanties worden deze mensen bij ons aangemeld. Het valt op dat de meeste mensen die wij inmiddels
ondersteunen in Nieuwendam wonen. Een aantal woont in de Bloemenbuurt en weer anderen

in Tuindorp-Oostzaan en De Banne. We mochten de afgelopen periode in totaal 12 gezinnen en 8

alleenstaanden ondersteunen. In totaal hebben we via ‘Zorg voor Mensen’ aan circa 40 volwassenen en
kinderen hulp geboden. De problematiek die er speelt is divers: schuldenproblematiek, taalproblemen,
problemen met de communicatie met instanties, tekort aan leefgeld, opvoedingsproblematiek,

geestelijke nood, etc. Helaas is dit project in oktober 2012 gestopt doordat de beschikbare financiën

achterbleven. De deelnemers aan dit project konden we gelukkig opvangen in ons Spreekuur en ons
project ‘Verder met Samen Verder’. Zo hoefden we niemand in de steek te laten.

Verder met Samen Verder
Kerk & Buurt Noord biedt sinds 2008 mensen perspectief met ‘Samen Verder’. Onder andere door het

hervinden van eigenwaarde en waardigheid en kleine stapjes te zetten uit het sociaal isolement door
ondermeer het bezoeken van kleinschalige buurtactiviteiten. Sommigen durven daardoor stappen te
zetten naar vrijwilligerswerk bij buurtinstellingen. Hun financiën komen op orde en er wordt meer
gebruik gemaakt van de sociale voorzieningen door met de betrokkenen geld aan te vragen voor

bijvoorbeeld kindervergoeding, langdurigheidtoeslag, etc. Maar ook om te leren vooruit te denken
in de financiering van school- en andere kindgerelateerde kosten. Ook werken we aan een ander

uitgavenpatroon waardoor er aan het eind van de maand nog wat leefgeld overblijft. Deelnemers gaan
daadwerkelijk hulp zoeken - desgewenst met begeleiding - bijvoorbeeld bij maatschappelijk werk,

schuldhulpverlening, meldpunt huiselijk geweld, pedagogische werkers, psychologen, advocaten etc.
Zelfs de zogenoemde zorgmijders.

Binnen ‘Samen Verder’ kijken we naar de totale situatie. Daardoor worden mensen niet van het kastje
naar de muur gestuurd. Ze worden wel naar diverse instanties gestuurd, maar er is dan iemand die

meekijkt, meegaat en/of meehelpt daar waar nodig. Ook de periode dat ‘Samen Verder’ met mensen
20
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is een plek van
ontmoeting.

optrekt is belangrijk. Als er iets misgaat, is er een aanspreekpunt. Dit in tegenstelling tot andere

hulpverleningsinstanties, waar in veel gevallen opnieuw aan de bel moet worden getrokken als er
(opnieuw) iets misgaat. Ook bij de korte trajecten blijkt dat men in ‘probleemsituaties’ al snel
terugvalt op de mentor. In 2012 boden we 17 personen/gezinnen hulp met ‘Samen Verder’.

Praktijkvoorbeeld
Mevrouw Westerink vertelt: ‘Doordat ik de aanraking van papier niet kan verdagen, heb ik een paar

uur per week thuiszorg nodig om bijvoorbeeld mijn post te laten openen. Maatschappelijk Werk Noord
heeft een voor mij veel te rigoureus middel aangegrepen door mij onder bewindvoering te laten

Elvira

plaatsen en mij onvoldoende hierover te informeren. Mede dankzij een jaar lang intensieve inzet van
Kerk & Buurt is via de rechtbank het bewind op 5 december 2012 opgeheven’.

Vrijwilliger sinds 2008

Vrijwilligerswerk, de rode draad van Kerk & Buurt Noord !

en.
goed. Want ik hou van mens
“ Vrijwilligerswerk doet me
an in de wijk,
Ik heb het vroeger ook geda
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Concentratie

tijdens de workshop

‘De tekening spreekt‘

Huiskamerproject

NIEUW

Dit project ging medio 2011 van start en staat voor verschillende ontmoeting- en activiteits-

bijeenkomsten voor diverse doelgroepen. Per twee maanden wordt een telkens wisselende activiteit

aangeboden. Een succesvolle start werd geleverd door een verwen/beauty ochtend voor alleenstaande
moeders. Een schoonheidsconsulente en een kapster waren speciaal voor deze ochtend ingehuurd.
Ook de andere activiteiten bleken aan te slaan, zoals een schilder- en tekenochtend. Helaas door

onderbezetting liep dit project enige vertraging op. Maar we pakten eind 2012 de draad weer op:
de workshop ‘De tekening spreekt’ werd een groot succes.

‘De tekening spreekt’
Cursusleider Francis Oudenampsen vertelt: ‘Op donderdag 13 en 20 december heeft een aantal

bezoekers van Kerk & Buurt meegedaan met de tekenworkshop ‘de tekening spreekt’. Tekenen is niet

alleen ontspannend, maar een tekening vertelt ook iets over de maker. Aan het begin van de workshops
hebben we eerst een kennismakingsspel gedaan. Op tafel lagen veel kunstkaarten waar een ieder een

kaart uitkoos waar hij of zij iets mee had. Om de beurt vertelden we waarom we deze kaart uitgekozen
hadden. Door iets over de inhoud en de sfeer te vertellen, vertelden de deelnemers ook veel over

zich zelf. Daarna gingen we zelf aan het werk. De tekenopdracht heb ik beide keren ingeleid met een
visualisatie. In gedachten gingen we een wandeling maken, buiten de stad. In de eerste workshop

Lenie

kwamen we een bloem tegen. In de tweede workshop stelden we ons een bijzondere boom voor.

De verschillende onderdelen van de bloem en de boom waren de onderwerpen van de twee workshops.

Vrijwilliger sinds 2004

Vrijwilligerswerk, de rode draad van Kerk & Buurt Noord !
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We werkten met kleurpotloden of pastelkrijt op A-3 formaat. Er werd beide keren door de meeste

tekenaars heel stil en geconcentreerd gewerkt. We konden merken dat bijna iedereen helemaal opging
in het tekenen. Het is bijzonder om te zien hoe verschillend iedereen zijn bloem en de boom heeft
getekend en uitwerkt. We hebben de tekeningen aan de muur opgehangen. Aan het eind werd de

tekenaars gevraagd iets over de sfeer van de bloem en de boom te vertellen. De eigen persoonlijkheid

of de persoonlijke situatie van dat moment is erg bepalend voor de beleving en voor het eindresultaat.’
‘De verschijningsvorm, de wijze waarop de bloem en de boom getekend is, kan als een metafoor gezien
worden voor hoe je jezelf voelt op dat moment of hoe je in het leven staat. Het kan de tekenaar ook

beroeren en soms aan het denken zetten. Ik hoop dat de deelnemers in hun tekening iets van hun eigen
persoonlijkheid of gevoelens herkend en teruggevonden hebben.’

‘De Lange’, een deelnemer van deze workshop, vertelt hierover het volgende: ‘Het was leuk om te doen,

ik hou ook een beetje van tekenen. Je kreeg ook advies hoe je een en ander beter kon doen. Ik tekende
een boom zonder wortels en zonder bladeren. Daarna gingen we over de tekeningen in gesprek met

elkaar. De les voor mij was om bij de basis, de wortels, te beginnen. Achteraf zei de tekening meer over
mij dan ik tijdens de workshop erover vertelde. Het ontbreekt mij aan een goede basis vanwege mijn
illegaliteit waardoor ik niet tot volle bloei kan komen.’

Bezoekers geven

zich bloot tijdens
de workshop

‘De tekening
spreekt’
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Samen Voor Elkaar
Doordat onze professional Yvonne Smit begin 2012 afscheid nam van Kerk & Buurt kon dit project

vanwege gebrek aan man/vrouwkracht dit jaar geen voortgang vinden. In overleg met onder andere
het Oranje Fonds is besloten om dit project in een herziene vorm en met een hernieuwde start vorm
te geven, en wel nadat in 2013 een nieuwe tweede werker is aangesteld.

Netwerk
In Amsterdam-Noord hebben we een netwerk opgebouwd om zaken af te stemmen rondom

hulpverlening, pastoraat en diaconaat. We werkten in 2012 samen met bestaande buurtnetwerken
in Amsterdam-Noord. Onder andere met de Presentiegroep (dit is een samenwerking tussen het

Leefkringhuis, buurtrestaurant Buurtresto van Harte en buurtcentrum De Meeuw). Incidenteel waren
we bij buurt-professionaloverleggen en buurtbewonersbijeenkomsten aanwezig. We hebben ook
regelmatig contact met Doras Maatschappelijkwerk, Doras Schuldhulp, het DWI (Dienst werk en

Trees

Inkomen), Mentrum GGZ/GGD, Woningbouwverenigingen, De Regenbooggroep, budgetbeheerders en
bewindvoerders.

Ons kerkelijk netwerk in 2012 bestond uit Katholieke en Protestante kerken in Amsterdam-Noord,
Oecumenisch Pastoresoverleg Amsterdam-Noord, Pastoraal-Diaconaal Overleg, Raad van Kerken,

diaconale organen in Noord, Protestantse Kerk Amsterdam en de Lutherse Diaconie. Ook met Hoop

Vrijwilliger sinds 1998 eerst
als lid van stuurgroep
voordat K&B zelfstandig
werd.

Voor Noord en de Doopsgezinde gemeente hadden we contact. We werkten mee aan kerkdiensten,

presenteerden daar onszelf, en schreven artikelen voor kerkbladen waarin we vertelden over ons werk,
om op deze wijze de band met de kerken en hun leden te verstevigen.

Vrijwilligerswerk, de rode draad van Kerk & Buurt Noord !
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Kerstacties
Dankzij de Rotary Noord konden we buurtbewoners in samenwerking met Buurtcentrum de Meeuw
en Het Leefkringhuis twee kerstdiners aanbieden. Een groot aantal bezoekers van Kerk & Buurt kon
zaterdagavond 22 december genieten van een heerlijk drie-gangen kerstdiner. Er werd met elkaar

gezongen, geluisterd naar een koortje, gekeken naar een video over de oorsprong van Kerst en vooral
samen heerlijk gegeten.

Ook konden we dit jaar weer via een fonds diverse mensen, vanwege De Gift van Kerst, een geschenk
geven. Ook konden diverse mensen - die wij aanmeldden - via de Rotary een kerstpakket ontvangen.

Gerwin
Heerlijk drie-gangen kerstdiner dankzij Rotary Noord
Vrijwilliger sinds 2011 als
bestuurslid en sinds 2012
als secretaris

Trainingen voor bestuur en vrijwilligers
Stichting Kerk & Buurt heeft in 2012 gevolg gegeven aan haar beleidsplan door haar vrijwilligers

deskundigheidsbevordering te laten volgen. Zo volgde het bestuur - bestaande uit vier vrijwilligers zes intensieve trainingsmiddagen ter deskundigheidsbevordering van de bestuurstaken. Niet alleen
inhoudelijk en op uitvoerende taken leverde dit veel leermomenten op. Ook ten aanzien van de
betrokkenheid van bestuursleden onderling bracht de training meer saamhorigheid.
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Bestuurslid Gerwin Mondria vertelt hierover: ‘Het bestuur van Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-

Noord bestaat uit vier (gelukkig) heel verschillende mensen met allemaal een eigen achtergrond en
interesses, maar met dezelfde passie voor het werk dat wij zo noodzakelijk achten. Vergadertijgers

zullen we nooit worden en volgens mij willen we dat ook helemaal niet. Maar iedere trainingsmiddag

werd het bestuur opnieuw uitgedaagd om het beste van zichzelf te laten zien en dat ten goede te laten
komen aan de stichting. Het mooiste waren toch wel de handvatten en de technieken die het bestuur
werden aangereikt om uit alle kandidaten voor de vacante functie, de beste kandidate te selecteren.
Of het bestuur daarin is geslaagd..? De tijd zal het leren, maar we hebben er alle vertrouwen in’.

Ook andere vrijwilligers werden in 2012 getraind. Vooral werd stil gestaan bij de ontwikkelingen en
toekomstverwachtingen van het Kerk & Buurt-werk. Mooi om te zien dat er zoveel betrokkenheid

op- en tot elkaar onderling is. Hiermee wordt benadrukt dat Kerk & Buurt een warme gemeenschap
van mensen is die er, zowel intern als extern, voor velen toe doet.

Het is duidelijk: het werk van Kerk & Buurt bestaat dankzij vrijwilligers en wordt gedragen door

vrijwilligers. Zonder onze vrijwilligers zou al het werk, zoals in dit jaarverslag is verwoord, niet gedaan
zijn. We zijn blij dat we ook dit jaar nieuwe vrijwilligers hebben mogen verwelkomen.

Patricia
Vrijwilliger sinds 2012
Huiskamer en Buurtmaaltijd

Vrijwilligerswerk, de rode draad van Kerk & Buurt Noord !
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Beknopt financieel jaarverslag
Balans per 31 december 2012 (in euro’s)
ACTIVA
Vaste activa
Inventaris
Waarborgsom Huur
Totaal Vaste activa

Vlottende activa 		
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Vlottende activa

2012

2011

653,55
2.700,00

1.195,95
2.700,00

3.353,55

4.600,00
58.047,31
62.647,31

3.895,95

21.250,00
41.482,60
62.732,60

								
Totaal Activa
66.000,86
66.628,55
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PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Voorzieningen 			
Pechpot
Kansenpot
Vakantiepot
Bijzondere Aanvragen
Totaal Voorzieningen
Kortlopende schulden etc.
Nog te betalen schulden
Loonheffing / soc.lasten
Te betalen vakantiegeld
Af te dragen pensioenpremie
Vooruit ontvangen bijdragen
Totaal Kortlopende schulden etc.

2012

2011

3.319,45

15.886,87

425,18
1.356,50
108,33
1.459,44

468,50
2.041,50
308,33
2.994,24

3.349,45

9.318,70
3.229,26
1.671,84
49,66
45.062,50

5.812,57

3.875,28
4.252,97
1.969,55
18,81
34.812,50

59.331,96

44.929,11

66.000,86

66.628,55

				
Totaal Passiva

Etiketten plak je op flessen,
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Staat van baten en lasten

Baten
Vaste bijdragen
Overige bijdragen
Totaal Baten

Exploitatie kosten
Salarissen en sociale lasten
Deskundigheidsbevordering
Overige personeelskosten
Huisvesting
Algemene kosten
Totaal Exploitatie kosten

2012

2011

97.500,00
200,00

101.020,84
325,00

97.700,00

69.112,75
692,44
2.194,60
17.584,82
21.631,22
111.215,83

101.345,84

66.379,34
3.944,52
1.653,37
13.227,48
11.583,43
96.788,14

								
Financiële baten en lasten
Interest

948,41

539,75

								
Mutatie algemene reserve
12.567,42
5.097,45
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Ons werk werd in 2012

mogelijk gemaakt dankzij:
Commissie Prosan Amsterdam-Noord
Oranjefonds
Skanfonds
Stichting Rotterdam
Stadsdeel Amsterdam-Noord
VSB Fonds
Stichting Hulp na Onderzoek
Stichting Interkerkelijk
Oriëntatiecentrum
P.w. Janssen Friesche Stichting
Fundatie van Santheuvel
Konf. Ned. Religieuzen (PIN)
Steunfonds bja-cow
Diaconieën
Particulieren
en andere fondsen die niet bij name
genoemd willen worden

Grafisch ontwerp en productie
Pieter Hordijk, Blink ontwerpers, Hoofddorp
Druk en bindwerk
Drukkerij Bestenzet, Zoetermeer

Moe en voldaan na een heerlijk

dagje Attractiepark de Goudvis
Etiketten plak je op flessen,
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Nawoord
‘Dit jaarverslag 2012 vormt de weerslag van een bijzonder jaar voor alle betrokkenen van Kerk & Buurt
Noord. Bijzonder om meerdere redenen. Allereerste vanwege het vertrek in het voorjaar van onze

buurtpastor Yvonne Smit. Bij haar afscheid mocht zij ervaren hoezeer vrijwilligers, buurtbewoners en

bestuur haar werk hebben gewaardeerd. Dit vertrek betekende voor de collega-buurtpastor Arnold van

der Snoek en voor de vrijwilligers dat zij extra werk te verstouwen kregen. Maar zij bleven loyaal en met
elkaar verrichtten zij het extra werk doordat zij het doel duidelijk voor ogen hielden: wij zijn dienstbaar
aan kwetsbare mensen. Daarbij komt ook dat we in 2012 een drietal nieuwe vrijwilligers voor onze

Huiskamer mochten verwelkomen. Hierdoor konden bijna alle activiteiten en initiatieven doorgang
vinden.’

‘Na een intensieve wervingsactie op zoek naar een nieuwe professional, trad in juli een forse financiële
tegenvaller op. Hierdoor waren we niet in staat een tweede buurtpastor in dienst te nemen. Dankzij

Ben

Vrijwiliger sinds 2010 als
bestuurslid en sinds
medio 2011 als voorzitter

“een redder in nood” kunnen we begin 2013 alsnog een tweede werker aanstellen, waardoor we in staat
zijn om ons werk zelfs uit te breiden.’

‘Uitbreiding is de rode draad van ons beleid voor de komende jaren. Absoluut noodzakelijk omdat

de hulpvraag aanzienlijk is gestegen en de deelname aan de reguliere activiteiten als de Huiskamer,
Spreekuur en Buurtmaaltijd met bijna 50 procent is toegenomen. Geïnspireerd door een

deskundigheidstraining heeft het bestuur in 2012 de eerste stappen gezet in het werven van extra
vrijwilligers en het verbreden van het draagvlak van ons werk bij ondermeer lokale kerkelijke

gemeenten en organisaties. In een hectisch jaar als 2012 hebben we ook daar gelukkig toch aandacht
aan kunnen besteden. In 2013 zetten we daar vol gas op. ’
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‘In dit jaarverslag staat te lezen hoe Kerk & Buurt Noord de verschillende projecten voor kwetsbare

buurtbewoners ten uitvoer heeft gebracht. Dit dankzij de inzet en steun van donateurs, fondsen en
vrijwilligers. Hier zijn wij hen allen bijzonder dankbaar voor.’

‘Zoals ik bij aanvang al opmerkte: 2012 was een bijzonder jaar. Als bestuur, professionals en vrijwilligers
kunnen wij niet anders dan God danken voor zijn leiding in dit weerbarstige jaar, dat van hoop & vrees
toch eindigde als jubeljaar.’

Vrijwilligers (Huiskamer en
Buurtmaaltijd):
Lenie van Baarsen
Trees van Galen
Len Boon-de Graaf
Henny de Goede
Frans Vinkestijn
Marga van Kan
Elvira Monte
Henk Verberne
Sylvia Vischer
Patricia Sevestre

Ben Broerse,

Voorzitter Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord.

Anna Stolk
OSC (Ondersteuningscommissie):
Frans Vinkestijn
Tine Ras

Vrijwilligerswerk, de rode draad van Kerk & Buurt Noord !
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Rien Frankenhout
Bestuur:
Ben Broerse (voorzitter)
Kees van Amesfoort (penningmeester)
Gerwin (secretaris)
Marga van Kan (namens vrijwilligers)
Professionals:
Arnold van der Snoek
Yvonne Smit (werkzaam tot 1 mei 2012)
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Uw steun is welkom!
Mocht u ons waarde(n)volle werk willen steunen, dan zijn er verschillende mogelijkheden:
- Vrijwilliger worden bij Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord.

Bent u alleen enkele avonduren beschikbaar? Of juist enkele uren overdag?
Of juist incidenteel? Graag bespreken we de diverse mogelijkheden.
Bel of mail ons, alle hulp is welkom!

- Financiële bijdrage aan ons reguliere werk: ING 8443799, t.n.v. Stichting Kerk & Buurt
Amsterdam-Noord, Amsterdam.

- Financiële steun ten behoeve van het Ondersteuningsfonds: ING 5223291 t.n.v.
Ondersteuningsfonds Kerk & Buurtwerk Noord, Amsterdam.

Uw bijdrage, klein of groot, is van harte welkom.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting omdat wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn.

Kerk & Buurt Noord | Adelaarsweg 57 huis | 1021 BS Amsterdam
020 - 636 92 3 | 06-228 045 28 | contact@kerkenbuurtnoord.nl
www.kerkenbuurtnoord.nl
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In 2012 kregen bestuur en vrijwilligers

trainingsmiddagen ter bevordering van

deskundigheid en saamhorigheid.

Kerk & Buurt Noord | Adelaarsweg 57 huis | 1021 BS Amsterdam
020 - 636 92 3 | 06-228 045 28 | contact@kerkenbuurtnoord.nl
www.kerkenbuurtnoord.nl

U? / Jij?
Enthousiast geworden door de woorden van de vrijwilligers en de activiteiten
bij Kerk & Buurt? Word dan ook vrijwilliger. Alle hulp is van harte welkom!

