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Jong Zwijndrechtse Waard heeft als hoofddoel: hulp bieden aan kwetsbare 
inwoners zonder sociaal netwerk door de inzet van jongeren.
Met eenvoudige klussen laten we jongeren ervaren dat het heel leuk is om je 
in te zetten voor een ander.
Samen maken we Zwijndrechtse Waard mooier! 

Voorwoordoorwoord
2021, het 3de jaar van onze stichting. 2021, het 3de jaar van onze stichting. 
Een intens jaar! Corona was, net als Een intens jaar! Corona was, net als 
2020, nog nadrukkelijk aanwezig.2020, nog nadrukkelijk aanwezig.

Dit bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Dit bracht de nodige uitdagingen met zich mee. 
De kansen die er lagen hebben wij met het team De kansen die er lagen hebben wij met het team 
verzilverd. Nieuwe partners, sponsoren/giften en verzilverd. Nieuwe partners, sponsoren/giften en 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht mochten we de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht mochten we 
ook ons netwerk verder oppakken.ook ons netwerk verder oppakken.

Graag nemen wij u mee in ons jaar waarin wij Graag nemen wij u mee in ons jaar waarin wij 
altijd klaar stonden voor die ander. Er werd hulp altijd klaar stonden voor die ander. Er werd hulp 
geboden op velen vlakken en er werd samen geboden op velen vlakken en er werd samen 
met jongeren gekeken wat er nodig was binnen met jongeren gekeken wat er nodig was binnen 
de maatschappij. Zo hebben we velen projecten de maatschappij. Zo hebben we velen projecten 
gedaan, van klein tot groot. De innovatiekracht gedaan, van klein tot groot. De innovatiekracht 
vanuit het team en de nieuwe samenwerkingen vanuit het team en de nieuwe samenwerkingen 
maken dat wij u dit jaarverslag met een glimlach maken dat wij u dit jaarverslag met een glimlach 
aan kunnen bieden en dat wij trots terugkijken aan kunnen bieden en dat wij trots terugkijken 
op 2021. In 2022 rekenen wij op nog meer mooie op 2021. In 2022 rekenen wij op nog meer mooie 
maar ook zeker onverwachte samenwerkingen.maar ook zeker onverwachte samenwerkingen.

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 5

Pagina 6

Inleiding
Voorwoord (Chantal Buster)

MDT Yourcube
Valentijnsactie
Wintergames
Deelcafé

Uitbreiding Hendrik-Ido-Ambacht
Perspectief voor de jeugd: Care, Dare, 
Share 

De Kiboehoeve
Stichting Minima
Nieuwe website en social media
Nu niet Zwanger
Woonkracht 10

MDT Missie
Workshops Deelcafé
Wervingsactie kerstkaarten
Netwerk cijfers
MDT cijfers

Partners, subsidiegeverst en giftenChantal Buster
1



MDT- Yourcube

M
Bootcamp

Drie van onze YourCube MDT jongeren  
hebben tijdens de voorjaarsvakantie 
sport-activiteiten georganiseerd voor 

jongeren uit Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.  
Dit is mede mogelijk gemaakt door financie-
ring vanuit de Wintergames dankzij de Johan 
Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation. De 
jongeren konden meedoen aan een energie-
ke frisbee workout, of tijgeren en sprintjes trek-
ken tijdens de bootcamp. Ruim 20 jongeren  
hebben Coronaproof deelgenomen aan deze  

toffe ochtend!

W i n t e r g a m e s

Deelcafé de Lunenhof is onderdeel van Stichting 
Jong Zwijndrechtse Waard. Met ons deelcafé geven 
wij onder andere een praktische invulling aan onze 
missie en visie, namelijk de verbinding en contacten  
stimuleren tussen jong en oud en mensen met een 
beperkt sociaalnetwerk een helpende hand toe 
steken. Het deelcafé gaat daar dan ook nog een 
stapje verder in, hiermee willen wij namelijk ook in 
de buurt mooie projecten ondersteunen. Daar-
naast hebben wij ook Zwijndrechtenaren die in 
het buitenland actief zijn met mooie projecten die 
wij graag een hart onder de riem steken. Drinken,  
delen, denken. Daarbij gaven wij onze barista’s en 
gastvrouwen in opleiding een kans om vlieguren 
te maken. Een groep Eritrese moeders volgde bij 
ons vrijwillig deze cursus en zijn ons gaan onder-
steunen tijdens onze activiteiten. Vanwege Corona 
mocht onze locatie nog niet open maar hebben 
tot die tijd hebben ons gezicht in de wijken laten 
zien met onze bakfiets. Wij ondersteunden door 
bezoekers van koffie en thee te voorzien en een 
praatje te maken. Met ons deelcafé “on the road” 
hebben wij er alles uitgehaald toch onze missie uit 
te dragen!

Deelcafé

Sophia Mante- Essen

Miguel Ariza- Lora

Nieuwe invulling
dt Yourcube tijdens Corona
In 2020 zijn wij gestart met YourCube, 
een Maatschappelijk Diensttijd (MDT) 
traject voor jongeren tussen de 13 en 

30 jaar. Hierbij zetten de jongeren zich 60-80 uur 
vrijwillig in voor de maatschappij en daarnaast 
werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling.  
Uiteraard waren een aantal werkzaamheden door 
de RIVM-maatregelen niet meer mogelijk. Jong 
Zwijndrechtse Waard kiest ervoor om de focus te 
leggen op wat WEL mogelijk is en dat speelveld 
te vergroten in samenwerking met de jongeren. 
Zo zijn er allerlei initiatieven ontstaan waaronder 
ook de thuiswerkondersteuning. Toen de tweede 
Lockdown aantrad bleek dat er veel kinderen zijn 
die thuis niet de mogelijkheid en/of de middelen 
hadden om mee te doen aan het thuisonderwijs. 
We hebben direct de vraag uitgezet onder onze  
jongeren en kregen veel positief respons. In de 
kerstvakantie van 2020 hebben wij diverse hulp-
vragen hiervoor gekregen begin dit jaar werden 
er 27 gezinnen ondersteund, zowel met bezoeken 
als via de digitale wegen. Daarnaast ondersteun-
den we ook op de noodopvang. Onze vrijwilliger: 
“Dit is de leukste taak die ik in mijn traject heb 
gedaan”. Hierdoor groeide het aantal vrijwilli-
gers dat geïnteresseerd is in deelname van dit  
traject. Ook nu de kinderen weer naar school gaan  
houden wij ons nog bezig met maatjesprojecten 
en taal- en huiswerkondersteuning.

Vossenjacht
Misschien heeft u de posters wel 
zien hangen.. Voor het organise-
ren van een leuke vossenjacht, zijn 

er op verschillende plekken posters opgehan-
gen die de deelnemers moesten verzame-
len. Een mooie route was uitgestippeld om  
lekker te wandelen. Ruim 70 kinderen hebben de  
Vossenjacht succesvol uitgelopen. Dat dit ook 
nog eens op een van de eerste mooie lente-
dag mocht, was natuurlijk een cadeautje. De  
kinderen hebben het super gedaan!

Tulpen, bonbons en liefde!
Op 13 februari brachten de toppers van  
Interact Zwijndrecht voor ons tulpen en 
bonbons rond aan mensen in Zwijn- 
drecht en Hendrik-Ido-Ambacht. In het kader 
van liefde, aandacht en waardering, konden zij  
bewoners een klein presentje aanbieden namens 
iemand uit ons netwerk. Via een aanmelding  
van deze persoon in het bijzonder, hebben deze  
kanjers de sneeuw en het ijs getrotseerd  om het 
kleinigheidje persoonlijk af te geven. Een hoop po-
sitieve reacties en verassende gezichten waren 
de uitkomst van deze actie. 

Valentijnsactie
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Uitbreiding

Na ons groeiende succes in de gemeente Zwijndrecht, mogen wij nu ook  
gemeente Hendrik- Ido- Ambacht meenemen in onze werkzaamheden. Wij zijn na-
tuurlijk razend enthousiast en willen ook hier jongeren op een flexibele manier de 
kans bieden iets voor een ander te betekenen. Hierdoor kunnen wij mensen met 
een hulpvraag zonder sociaal netwerk een kans bieden hun net werk uit te brei-
den en ondersteuning te bieden daar waar nodig is. Zaken zoals huishoudelijke  
ondersteuning, huiswerkbegeleiding en activiteiten opzetten voor de bewoners, zullen 
ook hier uitgevoerd worden. Op deze manier bieden we elkaar een helpende hand en 
maken we de Zwijndrechtste Waard een stukje mooier. Mara Jansen

Hendrik-Ido-Ambacht

Care, Dare, Share
wijndrecht
Vanuit de subsidieronde Perspectief voor 
de Jeugd met MDT hebben wij in de maan-
den februari t/m april MDT Care, Dare, Share  

gedraaid, verkort MDT traject van 32 uur. Dit hebben 
we gedaan in samenwerking met Theaterhuis Drecht-
steden en de Gemeente Zwijndrecht. De uitbraak 
van het coronavirus heeft grote impact op de leef-
wereld van jongeren gehad. Daarom was het nodig  
jongeren perspectief te bieden. Onze stichting 
heeft ervaring opgedaan met projecten waarbij  
jongeren iets doen voor een ander, hun talent ontwik-
kelen en anderen ontmoeten. Dit Care, Dare, Share 
project is daar een mooie concrete invulling van ge-
weest. Onder zowel de jongeren als de ouderen heeft 
de coronacrisis voor veel eenzaamheid en isolatie  
gezorgd. Dit weten onze jongeren als geen ander en zijn 
daarom allemaal dit proces begonnen met de vraag: 
“ Als je alles mocht organiseren, wat zou jij dan wil-
len organiseren? ”. Veel antwoorden als sportactivi-
teiten en theater volgde. Met het uitgaanspunt wat zij 
zelf het meeste hebben gemist of nog steeds missen, 
zijn er activiteiten ontstaan die heel goed aansluiten 
bij de vraag vanuit de maatschappij. Daarnaast heeft 
de ontmoeting tussen jongeren en het opnieuw  
reuring toebrengen in Zwijndrecht, op een verant-
woordde manier, meegeholpen in het beperken van 
de negatieve effecten van de crisis. Maar liefst 75 jon-
geren hebben hele toffe activiteiten georganiseerd 
voor minstens 500 kinderen en 750 ouderen, verspreid 
over 9 projecten.

endrik- Ido- Ambacht
Ook in H-I-A hebben we Care, Dare, Share 
succesvol afgerond. Voorafgaand bij elke ac-
tiviteit hebben jongeren zich verdiept in de 

mogelijke peilers: Sport & Beweging, Cultuur, Jeugd 
& Welzijn. Tijdens deze kennismaking en oriëntatie  
hebben jongeren hun activiteit kunnen vormen naar 
de behoefte van de maatschappij en de kadering 
in doelgroep. Onder begeleiding van jongerencoa-
ches, zijn ze heel bewust aan de denken gezet om 
iets te organiseren waar zij zelf voldoening uit halen 
en daarmee ook een ander wat bieden. Zo hebben 
we verschillende doelgroepen voorbij zien komen 
en uiteenlopende activiteiten. Er is bijvoorbeeld een  
Zomerbingo en Ambachtse Olympische Spelen  
georganiseerd dat toegankelijk was voor alle leeftijden. 
Hier is bewust voor gekozen om ook de familie’s die 
niet op vakantie konden/ zijn gegaan een leuke (gratis) 
activiteit te bieden. Op het gebied van cultuur zijn er 
verschillende kindervoorstellingen gegeven gecombi-
neerd met schminken en het zetten van glittertattoo’s. 
Hierbij waren de jongeren dus heel gefocust op de  
jongere doelgroep.  Concluderend kunnen wij stellen 
dat de essentie van het Care, Dare, Share project goed 
is uitgevoerd door onze jongeren.

“Ik maakte mij een klein beetje zorgen over de uitvoering van de activiteit. 
We hebben in relatief korte tijd de Olymische spelen georganiseerd. Echter 
merk ik dat we eigenlijk helemaal niet zo veel middelen nodig om kinderen te 
vermaken. we hebben veel gezinnen voorbij zien komen die niet op vakantie 
kondern en zo alsnog iets extra’s hebben kunnen doen met de kinderen. Dit 
was het dan ook helemaal waard!”

“Wij hebben een open podium georganiseerd omdat we ook deze kinderen hun 
talenten wilden laten ontdekken. Het was vooral heel leuk om dit samen te 
doen en samen te leren. het was even ontdekken maar we zijn heel tevreden”

Cijfers

Cijfers
AANMELDINGEN

AANMELDINGEN

DEELNEMERS

DEELNEMERS

PROJECTEN

PROJECTEN

IMPACT

IMPACT

97

97

90

75

6

9

OUDEREN 450

OUDEREN 750

KINDEREN 600

KINDEREN 500
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Kiboehoeve

V Nieuwe website & social media
Terwijl er veel gaande was in onze werk-
zaamheden en buitenactiviteiten zijn 
wij ook verder ontwikkeld op het gebied 

van onze social media en website. Sinds wij ook 
in H-I-A onze werkzaamheden hebben mogen 
uitvoeren, zijn wij meer over onze naam gaan 
nadenken. Deze is uitgebreid naar Zwijndrechtse 
Waard. We hebben een nieuwe website gepubli-
ceerd en een nieuwe huisstijl aangenomen.

https://www.stichtingjz.nl

u niet zwanger
In 2021  werden wij aandachtfunc-
tionaris van  Nu Niet Zwanger. Dit 
houdt in dat wij het gesprek aangaan 

met jongeren op het gebied van kinderwens,  
seksualiteit en anticonceptie. Wanneer er hulp 
of anticonceptie nodig is schakelen wij met de  
verpleegkundige van het sociaal 
wijkteam of de GGD. Het eerste 
jaar hebben wij intervisie ge-
volgd en pas enkele gesprekken 
gevoerd, maar zullen dit zeker 
verder in de praktijk brengen.

NL Doet & activiteiten Zwijndrecht
Via Woonkracht 10 krijgen wij veel hulpvragen 
binnen. Dit omdat zij bij de mensen over de vloer 
komen en vaak zien waar er hulp nodig wat zij 
als woningcorporatie niet kunnen faciliteren. Om 
meer verbindingen te leggen tussen de bewoners 
zelf heeft Woonkracht 10 ons gevraagd om samen 
met onze jongeren activiteiten te organiseren. 
Met onze koffiekar zijn wij naar deze locaties ge-
reden en hebben de bewoners voorzien van een  
lekker kopje koffie of thee om zo het gesprek aan te 
gaan. De jongeren verzorgde leuke workshops om 
iedereen in beweging te krijgen. Er is een cursus  
stoelyoga aangeboden en is er veel gedanst. Ook 
hebben de jongeren een loterij georganiseerd 
waarvoor zij vooraf flyers in de brievenbus hebben 
gedaan met hierop hun lotnummer. Mensen kon-
den zelfs vanaf hun balkon meedoen. Er waren leu-
ke prijzen te winnen, waaronder gezellige planten 
van BonneFleur uit Zwijndrecht. Het was voor ieder-
een een gezellige, succesvolle middag waarin de 
bewoner centraal heeft gestaan! Deze activiteiten 
hebben wij mogelijk kunnen maken d.m.v. subsidie 
NL doet en sponsoren binnen Zwijndrecht.

Woonkracht 10

Theehuis kiboehoeve

rijwilligers op de Kiboehoeve
Vorig jaar zijn we gestart met het  
runnen van het Theehuis op de Kiboe-
hoeve. Het is ons gelukt om van juli t/m 

oktober 7 dagen in de week aanwezig te zijn van 
10.00 tot 16.00u. We konden dit doen omdat een 
aantal Eritrese dames heel graag nieuwe skills 
wilden leren. En daarnaast waren er een aantal 
jongeren die het ook heel leuk vonden om daar te 
staan en te leren. Sommige als vrijwilliger, andere 
als onderdeel van hun stage. Zoals een groepje 
Syrische dames.

De insteek was om het Theehuis nieuw leven in 
te blazen en de bezoekers van de Kiboehoeve te  
kunnen voorzien van een heerlijk kopje koffie of 
thee. Om aan het eind van het seizoen na aftrek 
van alle kosten  een mooie cheque aan de Kiboe-
hoeve te kunnen overhandigen. En dit is ook gelukt 
want we hebben een cheque van € 200,- kunnen  
overhandigen! In 2022 staan we weer op de  
Kiboehoeve en natuurlijk hopen we er op dat we 
aan het eind van het seizoen weer een cheque 
kunnen overhandigen. 

N

Voor en door jongeren
Voor verschillende activiteiten vanuit Stichting  
Minima hebben wij onze ruimte ter beschikking ge-
steld om deze activiteiten plaats te laten vinden. 
Naast het faciliteren hebben wij ook MDT jongeren 
ingezet om te ondersteunen van de uitvoering. 
Een mooie wisselwerking voor beide stichtingen 
omdat we jongeren hebben ingezet, maar er ook 
nieuwe jongeren vanuit stichting Minima bij ons 
een MDT traject zijn gaan doen. Wij hebben op 
deze manier ondersteunt bij hun paasactiviteit 
waarin zij lunches hebben weggeven, de weg-
geefdag, het sinterklaasfeest en de kersviering.

s t i c h t i n g  m i n i m a
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wervingsactie!

Team

Chantal Buster
Oprichter, Pionier Pionier MDT- CoordinatorProjectleider Deelcafe

Mara Jansen Sophia Monte- Essen Miguel Arizo Lora

Moermond 57, 3334 CL Zwijndrecht | +31 (0)6 57 29 20 17 | info@stichtingjz.nl

Activiteiten Deelcafé
Wanneer de maatrege-
len het weer meer toe  
lieten om samen te komen, 
hebben wij vanuit het  
Deelcafé mini- workshops opgezet met onze vrijwilliger Roos. Zo is geknutseld met kinderen, maar is ook de  
oudere doelgroep betrokken bij deze activiteiten. Er zijn bijvoorbeeld boekensteunen door de jeugd gemaakt en 
zijn er twee workshops Macramé veren maken geweest. Er is gekletst en koffie gedronken waardoor er mooie  
verbinding onderling zijn gemaakt. 

Workshops

dt Missie
Naast onze reguliere MDT Your- 
cube traject hebben wij ook  
jongeren ondersteund die hun MDT  

missie hebben gedaan. Naast dat zij 3 dagen 
op bivak zijn gegaan op een kazerne hebben zij 
ook een sociale missie moeten volbrengen. Bij dit  
onderdeel kwamen wij in beeld. In totaal hebben 
wij naast onze eigen MDT Yourcube, 8 jongeren 
mogen begeleiden tijdens hun MDT Missie. Om een 
nog beter beeld te krijgen van dit traject, hebben 
wij een reünie bij mogen wonen waar de jongeren 
na het afronden van hun missie, hun certificaat in 
ontvangst hebben genomen. Een unieke ervaring 
waarin wij zelf hebben ervaren wat voor een dis-
ciplines en mindset wordt overgebracht aan de 
jongeren. We hebben zowel fysieke als mentale 
uitdagingen gekregen om de meerwaarde van 
dit traject te mogen ervaren. 

M
erstkaarten schrijven
Via ons landelijk netwerk Tij voor Actie 
hebben wij de mogelijkheid gekregen 
om samen met jongeren van de Oran-

je Helpers om twee wervingsacties op te zetten 
in Zwijndrecht en H.I.A.  Hiervoor hebben wij een 
kaartenactie georganiseerd om jongeren bewust 
te laten nadenken over het feit dat ze met een 
klein gebaar een hoop kunnen betekenen voor 
een ander. We hebben tips en tricks meegekre-
gen van de Oranje Helpers om zelf meer van dit 
soort acties uit te voeren.  Uiteindelijk hebben we 
alle geschreven kaarten met de kerst uit kunnen 
delen op de Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht. 

K

Netwerk
Cijfers

MDT- Yourcube
Cijfers

VRIJWILLIGERS NIEUWE DEELNEMERS

DEELCAFÉ

NETWERK

HULPVRAGEN PROJECTEN

TOTAAL UREN VRIJWILLIGERSUREN

322 89

BARISTA’S

20

VRIJWILLIGERS

22

UREN

336

UREN

411

PROJECTEN

2

PROJECTEN

41

104 35

9.357 4.475
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Partners van de 
stichting

Samenwerkingspartners
We hebben in 2021 niet alleen in geld ondersteuning 

gekregen maar ook in de vorm van  
nieuwe samenwerkingen. We hebben dit jaar weer  

ontzettend veel leuke, nieuwe contacten mogen  
leggen en hebben ons ingezet op een duurzaam  

partner netwerk. Belangrijke partners zijn bijvoorbeeld 
de gemeentes, Woonkracht 10, Trivire, de Sociale basis 
maar ook algemene partner zoals de Kiboehoeve, Van 

Gent, Atos Radio en Theaterhuis. Wij zijn al onze  
partners dankbaar voor het bijdragen aan het behalen 

van onze missie.

Subsidiegevers
Tijdens de coronaperiode was het een enorme  
uitdaging om projecten vorm te geven op een verantwoordde  
manier, maar met genoeg inhoud.  
Desondanks heeft het ons op vele fronten meer uitgedaagd creatief 
om te gaan met deze uitvoeringen en het schrijven van aanvragen. 
Dit jaar hebben wij onze subsidies gekregen via OranjeFonds,  
Maatschappij van Welstand, Haella, Dela, Stichting Doen, Cruijf 
foundation, MBZ en de gemeente Zwijndrecht + Hendrik-Ido- 
Ambacht . Dankzij deze financiering hebben wij veel mogen  
uitvoeren en hebben we veel impact kunnen maken op zowel jong 
als oud. 

Giften en donaties
Naast onze subsidieverstekkers hebben wij  veel giften en donaties 
mogen ontvangen. Zo hebben we van Kerken en samenwerkings-

partners middelen gekregen om onze activiteiten op te kunnen 
zetten. Het is hartverwarmend om te bedenken dat er vele 

organisaties zo betrokken zijn met ons als organisatie, maar vooral 
met onze medebewoners. Onze dank hiervoor is groot!

Kerken

Anonieme 
giften 6



Naam Naam 

Stichting Jong Zwijndrecht Stichting Jong Zwijndrecht

A CT I V A 2021 2020 PASSIVA 2021 2020

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Kapitaal per 31-12-2020 -10.201 -3.815

0 0 RESULTAAT BOEKJAAR 15.799 -6.386

5.598 -10.201

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 5.598 -10.201

VOORRADEN

RESERVERINGEN

Loopbaanbudget 939 346

0 0

VORDERINGEN

Borg huurpand

Overige

939 346

                   

0 0

VOORUITONTVANGEN

LIQUIDE MIDDELEN

                   Subsidie Gemeente Zwijndrecht 5.000 5.000

Bank rekening courant 482 12.659 Overige subsidies

Spaarrekening 18.577 77

Rekening Deelcafe 264

5.000 5.000

Kruisposten 252

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 700 8.134

19.574 12.737 Belastingen 2.830 2.758

Pensioenen 1.467 1.832

Overige 4.800

Kruisposten 67

Kruisposten inkoopfactuur 3.000

PAWW premie 39

8.037 17.591

T O T A A L   A CT I V A 19.574 12.737 T O T A A L  P A S S I V A 19.574 12.737

B A L A N S


