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Voorwoord 

2020, 

een bijzonder, mooi en hec7sch jaar! 

Graag wil ik naast het financiële verslag, u meenemen door ons jaar via foto’s en voorbeelden/quotes. 

Het is een jaar geweest waar er binnen de s7ch7ng heel veel ontwikkelingen zijn geweest. Wisselingen in het 
personeel/bestuur, Covid-19, toekenning van landelijke subsidies, veel hulpvragen, maatjestrajecten, het 
Deelcafé, Summermee7ngs, nieuwe samenwerkingspartners, nieuwe projecten en nieuwe thema’s.  

Graag neem ik u mee in ons fotoverslag. 

Veel leesplezier! 

Chantal Buster 
Pionier Jong Zwijndrecht 
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Cijfers 2020 

 

Wij zien veel maatschappelijke vraagstukken, die 
zijn ontstaan door de ontwikkelingen binnen onze 
samenleving. Soms leveren we hierbij een directe 
bijdrage aan een oplossing, maar vaak heeS het 
meer 7jd nodig. Maar crea7viteit en ons hart en 
gevoel volgen is wat ons op innova7eve manier 
laat werken. Hiernaast zijn onze cijfers van 2020 
te zien. Wat we hebben gemerkt is dat projecten 
langer duren en dat wij intensiever met 
hulpprojecten ac7ef zijn. In 2020 zijn wij ook 
begonnen met maatjesprojecten.  

Thema’s die wij meenemen in de ac7viteiten zijn: 
Eenzaamheid, innova7ef vrijwilligerswerk, 
verbinden van verschillende doelgroepen in de 
samenleving (oud en jong, allochtoon en 
autochtoon) het zien en pakken van kansen, 
formele/informele hulpvragen oppakken en 
jongeren op basis van hun talent laten meedoen 
aan de samenleving, als normalisa7e van 
bijvoorbeeld de Jeugdwet. 

Door vele laagdrempelige ac7viteiten heeS onze 
s7ch7ng op vele manieren haar uitwerking in de samenleving.  

Projecten 2020 
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Boodschappen voor een ander 

30 van onze jongeren hebben wekelijks boodschappen gehaald voor mensen 
met een klein sociaal netwerk. 

Voorbeeld 
Een mevrouw die haar boodschappen niet kan halen in verband met alle 
maatregelen en heeS hier hulp voor gevraagd via Project SDD-belt bij de 
sociale dienst. Zij hebben de vraag bij ons neergelegd en zo gaat er een jonge 
dame vanaf maart elke week, boodschappen halen, zo ontstaat er een band, 
wat eerst van het boodschappen voor de deur ze\en heeS geresulteerd in 
samen de boodschappen uitpakken en nog even een bakje thee drinken en 

kletsen. Dit is een mooi voorbeeld van verbinden, jong en oud en bezig zijn met het thema eenzaamheid.  

Onze belac7e heeS ook velen mooie gesprekken opgeleverd. Wekelijks bellen 
25 jongeren naar ouderen, om hun wekelijke gesprekken te voeren. Deze 
gesprekken gaan over het verleden, maar ook het heden en soms ook over de 
toekomst. Hier komen ook weer fysieke ontmoe7ngen/ raamontmoe7ngen uit 
voort. 

Voorbeeld belac+e van een jongeren: 
Mijnheer is 95 jaar oud, woont nog zelfstandig, maar alleen. HeeS één zoon en 

deze woont in Thailand. Mijnheer is nog goed bij de 7jd. Hij is een echte verhalenverteller en vindt het leuk om 
zijn ervaringen te delen met de jongeren. De jongeren leren hier weer veel van. Eén voorbeeld hiervan is dat je 
gewoon ergens om kan vragen, een brutaal mens heeS de halve wereld zegt de mijnheer, en nee kunnen ze 
al7jd zeggen. De jongere heeS hierdoor weer een bijbaantje gekregen en is geïnspireerd over hoe dankbaar je 
kan zijn voor de kleine dingen. 

 
Kaartenac0e 

Een groepje vriendinnen, heeS een aantal avonden met elkaar mooie kaarten 
gemaakt, gedichten opgezocht en inkopen gedaan. Hierdoor ontstond er 
verbinding tussen deze meiden en verbinding met de ontvangers. De reac7es 
van mensen waren emo7oneel, men was verrast dat er jongeren waren die dit 
deden. 

Huiswerkbegeleiding 

Doordat de scholen een aantal weken gesloten werden, ontstond er 
behoeSe aan maatjestrajecten. 5 jongeren binnen ons netwerk hebben 
elke week een groep kinderen of individuen geholpen met huiswerk, het 
thuis worden in MS-teams of andere onderwijsontwikkelingen. 
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Bloemen voor ouderen 

De jongeren hebben met elkaar ruim 100 plantjes weggebracht rich7ng ouderen. Deze werden met een lach in 
ontvangst genomen. 

Verbinding ontstaat tussen mensen door samen ac7viteiten te doen, zo waren er ook ontmoe7ngen bij de 
Summermee7ngs. Vanuit huiswerkbegeleiding samen plezier hebben bij bijvoorbeeld een springkussen. 

 
In de zomermaanden mochten we allemaal weer iets meer, en hebben we 
verschillende ac7viteiten georganiseerd. Dit om jongeren te inspireren rondom 
vrijwilligerswerk. Wij hebben dit Summermee&ngs genoemd. Jongeren hebben 
ac7viteiten georganiseerd en meer dan 25 gezinnen uit Eritrea hebben meegedaan. 
Dit is in samenwerking gegaan met de sociale dienst. Het maatschappelijke doel, de 
kennismaking met organisa7es in Zwijndrecht, zoals de bibliotheek, theaterhuis 

Drechtsteden, Toppie sportcoaches en nog andere partners 
hebben hun sociale kennis over Zwijndrecht vergroot. Naast de Eritrese gezinnen, 
hebben ook gezinnen uit de wijk Nederhoven meegedaan. In totaal hebben ruim 100 
mensen hebben elke week genoten van crea7eve ac7viteiten, sportac7viteiten, 
gezelschapsspellen en educa7eve ac7viteiten. 

Als laatst hebben we voor jongeren dit jaar ook verschillende workshops georganiseerd 
om hun eigen skills te ontwikkelen, zoals de graffi7 workshop, schminken, poppenkast 
spelen, CV-maken, Vloggen en singer-songwri7ng. Deze zijn allemaal posi7ef ontvangen. 

De jongeren ontwikkelen hiermee skills die zij dan weer binnen anderen projecten in 
kunnen ze\en. 

Prak0sche Hulpvragen 

Prak7sche hulpvragen komen binnen via allerlei verschillende s7ch7ngen zoals ASVZ, het Sociaal wijkteam, 
Woonkracht 10, s7ch7ng Anders, s7ch7ng Present Dordrecht, s7ch7ng HIP, Woningbouwvereniging Trivire en 
de Sociale Dienst. Wij hebben dit jaar ongeveer 250 prak7sche hulpvragen opgepakt. 
Wij werken samen met het jongerenwerk, zowel in Zwijndrecht als in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Vanuit de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht krijgen wij steeds meer hulpvragen. Dit omdat de gemeentegrenzen 
steeds meer vervagen. Daarnaast werken we ook samen met bureau Halt. Het jongerennetwerk maakt een 
match tussen hulpvraag en aanbod, om vervolgens uitgevoerd te worden door onze jongeren.  
Dit jaar hebben wij ons ook aangesloten bij het landelijke plaeorm #oranjehelpers, hier konden mensen zich 
aanmelden om 7jdens de corona periode te helpen. 
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Binnen onze gemeente heeS de Sociale Dienst het project SSD-helpt opgezet 
in de Covid-19 periode. Hierin zijn ruim 150 ouderen gebeld die WMO-
schoonmaak hebben, en zij hadden nog een extra kleine hulpvraag. 
Hiervan hebben wij de afgelopen periode meer dan 100 mensen geholpen. 
Wij hebben hen gebeld om te vragen hoe zij deze periode ervaren, wij hebben 
boodschappen gedaan en kleine hand- en spandiensten verricht. 

Sociale ac0viteiten 

Algemeen 
Wij merken dat er binnen het jongerennetwerk ook behoeSe is om af en toe 

mee te helpen bij sociale ac7viteiten. Dit hebben we in 2020 verder opgepakt. Dit is vooral het eerste kwartaal 
geweest, in de zomerperiode en af en toe waar mogelijk. Zo hebben wij een high-tea klaargemaakt voor 
mensen uit het wijkcentrum, is er geholpen bij een bingo en hebben er een aantal jongeren 7jdens een 
carnavalsfeest voor ouderen lekker meegedanst. Jongeren ervaren deze ac7viteiten als zeer posi7ef en dit 
draagt bij aan de verjonging van het vrijwilligersnetwerk binnen de gemeente. 
Naast deze ac7viteiten hebben we ook twee keer geholpen bij een weggeeheurs van Minima Zwijndrecht. Als 
netwerk zijn wij steeds weer aan het kijken naar waar de behoeSe en de vraag liggen en hoe we dit kunnen 
matchen aan de talenten van onze jongeren. 

Zomertassen Hendrik Ido Ambacht 
Zo hebben we in samenwerking met S7ch7ng Leergeld en de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht dit jaar een ac7e gehad rondom zomertassen. We hebben hiermee ruim 100 
kinderen blij gemaakt met een mooi zomerpakket. In samenwerking met partners als het 
Familie en Familieparadijs, Palm Party House en het zwembad de Louwert hebben deze 
jongeren een leuke periode gehad. 
In samenwerking met ons jongerennetwerk hebben wij de tassen samengesteld en 
verspreid. 
  
 

WeggeeCeurs 
In samenwerking met Minima Zwijndrecht hebben we dit jaar twee keer de 
weggeeheurs gedaan. Hiernaartoe komen mensen die tussen wal en schip 
vallen. Te goed voor de kleding/voedselbank en niet alles rond kunnen krijgen. 
Deze mensen komen dan spullen uitzoeken en vaak helpen ze daarna binnen 
ons netwerk. Ons jongerennetwerk, helpt met de koffie en thee, met het 
sorteren van materiaal en laden en lossen. 
Dit zijn uitgelichte voorbeelden van de eerste 10 maanden, bij het schrijven van 
dit verslag merk ik dat we dit jaar nog veel meer ac7viteiten hebben gedaan en 
ook nog gaan oppakken. 

Duurzaamheid 
Binnen Zwijndrecht worden een aantal ouderenwoningen gerenoveerd. In samenwerking met de 
woningbouwverenging Woonkracht 10 en aannemer de Goede hebben wij bij ongeveer 10 woningen kleine 
klusjes gedaan. 
De werkzaamheden van aannemer konden, door de kleine klusjes die jongeren voor de ouderen gedaan 
hebben, voortgezet worden. Hierdoor heeS de aannemer geen vertraging in het project opgelopen. Wij doen 
dit voor mensen die een klein sociaal netwerk hebben. De klusjes waren bijvoorbeeld het 7jdelijk verwijderen 
van rolgordijnen en luxaflex, het balkon en de vensterbank leegmaken en de ramen zemen. Ontmoe7ng tussen 
jong en oud speelt hier een grote rol. In 2021 ze\en we de samenwerking met deze partner verder door. Ook 
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doen wij als organisa7e mee aan de energietransi7e Drechtsteden. Hierover zijn wij met de projectleider in 
overleg om jongeren op te leiden als energiecoach. 

Partners 
We werken met velen partners samen, bij ac7viteiten wordt er gekeken wie er aan kan deelnemen. Enkele 
belangrijke partners zijn: Theaterhuis Drechtsteden, S7ch7ng Ha\rick, welzijnsorganisa7e Diverz, gemeente 
Zwijndrecht, S7ch7ng de Lunenhof, Bibliotheek Aan Zet, Gemeente Hendrik Ido Ambacht, S7ch7ng Leergeld, 
Sociale Dienst en sportverenigingen. 

Maatschappelijke diensHjd YourCube 
MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun 
talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de 
toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. In 
2020 zijn binnen S7ch7ng Jong Zwijndrecht 25 jongeren gestart met hun YourCube-reis. Zij hebben dit gedaan 
door zich in te ze\en voor de maatschappij. Er zijn inmiddels twee jongeren die hun 80 uur hebben volbracht. 
Deze jongeren hebben geholpen als voorleesheld, training gegeven bij een sportvereniging, zijn taalmaatje 
geweest, hebben ac7viteiten voor mensen in armoede georganiseerd en hebben high-tea’s verzorgd voor 
ouderen in de wijk. Elk traject is maatwerk en wordt door een projectcoördinator begeleid. 

 

Overige projecten 

In 2020 is een van onze projectmedewerkers opgeleid tot contaceunc7onaris Nu niet Zwanger, zij kan hierdoor 
als doorverwijzing dienen naar de GGD. In samenwerking met het Vivera Wijkteam wordt dit project verder op 
gepakt in 2021. Het is een onderdeel van Kansrijke Start. 
Vanaf het begin van de lockdown zijn wij het eerste aanspreekpunt geweest bij SDD-Helpt, de medewerkers 
van de SDD hebben alle ouderen boven de 70, die van de WMO gebruik maken, gebeld of zij een netwerk 
hebben en of ze behoeSe hebben aan een praatje/boodschapje of gezelschap. 135 ouderen hebben 
aangegeven hier behoeSe aan te hebben en deze mensen hebben wij dan ook geholpen.  

De gemeente Zwijndrecht heeS een mooie ac7e opgezet waar onze jongeren zich voor hebben ingezet. Op 5 
mei was de dag van 75 jaar bevrijding in Nederland. Wij hebben met meer dan 20 jongeren deze dag geholpen 
om koeken, bij mensen die in die week 75 waren geworden, te brengen.  

De gemeente Zwijndrecht heeS tevens ook een sportakkoord ontwikkeld. Bewegen vinden ook wij belangrijk 
en dit is goed voor elke doelgroep. Samen bewegen is nog leuker dan alleen! Wij hebben om deze reden ook 
meegetekend en zullen hier in 2021 verder mee aan de slag gaan. 
Ontwikkelingen 2021 

Ons Jongerennetwerk is een s7ch7ng die ook in 2021 verder wil bestaan. Wij willen de mooie 
doorontwikkeling van 2020 doorze\en en ook in 2021 waardevol zijn voor de maatschappij. Wij hebben laten 
zien dat wij nodig zijn en impact maken in Zwijndrecht en omgeving. 

Door de ontwikkelingen rondom Covid-19 en de behoeSe voor jongeren om een plek te hebben waar ze 
kunnen zijn, ontmoeten en huiswerk kunnen maken hebben wij het idee doorontwikkeld rondom het Deelcafé. 
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De ruimte die bij ons nieuwe 
kantoor is, kunnen wij inrichten, 
en de gemeente Zwijndrecht heeS 
inmiddels toegezegd hier ook een 
bijdrage in te willen leveren. Hier 
gaan we ook verbinden. 
Kwetsbare jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en de 
overige jongeren die behoeSe 
hebben aan ontmoe7ng. 

Wij merken sinds het tweede 
kwartaal van 2020 dat wij steeds 
meer vragen krijgen uit onze 
buurgemeente Hendrik-Ido-
Ambacht. Dit komt doordat 
jongeren posi7ef over ons praten 
en doordat de 
onderwijsvoorzieningen allemaal 
binnen gemeente Zwijndrecht zijn. 
Zowel jongeren zoeken een plek 
waar ze nurge invulling kunnen 
geven aan de schaarse 7jd die ze 
hebben, als volwassen, die zich 
aanmelden om zich 7jdelijk in te 
ze\en. Partners laten weten hulp 
te zoeken met de gaten die er 

vallen door het verouderde bestand van vrijwilligers. Zo hebben wij 7jdens de Covid-19 periode geholpen bij 
de openstelling van de kledingbank en bij de begeleiding en controle op het jeugdspeelpark. 

Voor 2021 willen we dan ook onze doelstelling van 450 hulpvragen behalen en bij de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht ons jongerennetwerk versterken en maatjestrajecten opzeOen. 
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