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1. Inhoudelijke evaluatie
Stichting Jong Zwijndrecht biedt hulp en netwerk aan inwoners van Zwijndrecht met een
hulpvraag zonder eigen sociaal netwerk. Dit doen we door jongeren te inspireren om zich
vrijwillig in te zetten voor een ander. We verbinden jongeren aan een hulpvraag en wij
begeleiden het traject.
In maart 2018 is de stichting officieel bij de notaris opgericht. Er was meer tijd nodig dan
verwacht om de praktische zaken te regelen.
Door middel van ons eigen netwerk te benaderen en presentaties en lessen te geven op:
● scholen
● jeugdclubs van kerken, (bij catechisatieavonden),
● Interact de jonge Rotary op Develsteincollege,
hebben we jongeren enthousiast weten te krijgen om zich in te zetten voor de ander. Veel
jongeren willen best wat voor een ander doen. Vooral het laagdrempelige en projectmatige
spreekt ze aan. Wat ons opviel is dat jongeren vaak geen vrijwilligerswerk doen, niet
structureel maar wel graag zich af en toe inzetten voor een ander.
Verder hebben we ook presentaties gegeven bij verschillende organisaties zoals:
● Gemeente & politieke partijen;
● Woningbouwvereniging Trivire & Woonkracht 10
● Leger des Heils
● Brede Welzijnsorganisatie Diverz
● De sociale wijkteams,
● Stichting Hulp in Praktijk Zwijndrecht/ H.I. Ambacht,
● ASVZ,
● Stichting Anders
● Minima Zwijndrecht.
● Wijkplatforms
● Vluchtelingenwerk
● Rotary Waal en Devel, Rotary Zwijndrecht en omstreken
● Diaconaal Platform Zwijndrecht
Onze naamsbekendheid is het afgelopen jaar gegroeid. Ons bereik onder jongeren wordt
groter en steeds meer organisaties hebben ons in beeld en werken met ons samen.
De eerste hulpvragen kregen we dan ook via verschillende organisaties binnen en zijn
opgepakt met jongeren.
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1.1 | Projectresultaten
De resultaten van de eerste twee kwartalen van het eerste projectjaar zien er als volgt uit:
Het afgelopen jaar hebben we 27 projecten uitgevoerd. Onder projecten verstaan we
hulpvragen die we hebben opgepakt en evenementen die we hebben georganiseerd. We
hebben meegedaan met NL Doet, de Atos winter 3 daagse een actie om goederen en geld
in te zamelen voor de voedselbank, een gezellige middag georganiseerd rondom het
uitdelen van de kerstpakketten van Minima Zwijndrecht en een kinderactiviteit.
Voor onze projecten hebben zich in totaal 60 jonge vrijwilligers ingezet. Sommige vrijwilligers
hebben zich ingezet voor meerdere projecten. Samen hebben de vrijwilligers zich 416 uur
ingezet voor inwoners van Zwijndrecht met een hulpvraag. In totaal hebben 19 mensen hulp
ontvangen door de inzet van onze jonge vrijwilligers.

Overzicht resultaten juni 2018 tot en met mei 2019:
Projecten

27

Activiteiten

27

Jonge vrijwilligers

60

Vrijwilligersuren

416

Hulpontvangers

19

Evaluatie resultaten
We zijn blij met de resultaten die we afgelopen jaar bereikt hebben. We willen graag nog
meer doen, meer jongeren in ons netwerk betrekken, sportactiviteiten tussen jongeren en
statushouders organiseren, wijkdiners, met jongeren koken voor eenzame mensen. In onze
aanvraag hadden we aangegeven dat we verwachtten dat we in het eerste jaar 150 matches
te maken tussen hulpvragen en jongeren. Daarvan hebben we er nu 95 gerealiseerd. We
merken dat we nodig zijn in Zwijndrecht, dat wij met ons jongerennetwerk zeker het verschil
maken.
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1.2 | Projectvoorbeelden
Het afgelopen jaar hebben we op veel verschillende manieren hulp kunnen bieden aan
kwetsbare mensen zonder netwerk.
Hier volgen enkele mooie voorbeelden van jongeren die zich inzetten voor kwetsbare
mensen:
Verven bij mevrouw L
Mevrouw L heeft 3 zonen, status ontvangen, en nu een huis. Ze
heeft een woning waar wel wat aan moet gebeuren. Het behang
komt van de muren af. We vragen een afstoomapparaat aan de
interieurwinkel uit ons netwerk. We halen met elkaar al het behang
van de muren. We vullen de gaatjes en verven met haar zoons de
muren fris wit. We hebben met de jongeren voorgedaan hoe je een
muur kan sauzen en het mooie was dat iedereen van het gezin op
den duur meedeed. Deze klus kwam tot stand in samenwerking met het sociaal wijkteam en
stichting Anders die voor de muurverf gezorgd heeft.

Muren sauzen bij E.
E is een moeder van twee jonge kinderen die pas in Zwijndrecht is
komen wonen. Ze heeft een flat, 3 matrassen en verder niets. Als we
meehelpen de muren te sauzen in de kleur die zij mooi vindt, wordt
het huis meer van haar zelf. Ze komt uit een “blijf van mijn lijf” huis.
De verf heeft E zelf geregeld, het verfadvies komt van een partner
van Stichting Anders. Door onze samenwerking met deze stichting
leveren wij de handjes om de klus te klaren. We gaan twee keer naar E om de muren te sauzen. De
woonkamer, de kinderkamer, de slaapkamer van E, de gang. We pakken zoveel mogelijk aan en
leren E hoe ze dit zelf kan doen. Ze is super blij met wat we doen en wil graag met ons meehelpen
en iets terugdoen. Stichting Anders zorgt voor spullen in huis met partner Kringloopwinkel Opnieuw
en Co.

Gezellige middag rondom het kerstpakketten uitdelen voor en in samenwerking met
minima Zwijndrecht.
Ieder jaar zet Minima Zwijndrecht zich in om gezinnen die het
hard nodig hebben, in december een kerstpakket te geven. Wij
hadden bedacht dat het leuk is om dit jaar van het uitdelen een
feestje, een gezellige middag te maken. Dus in samenwerking
met Het Theaterhuis, ons jongerennetwerk, minima Zwijndrecht
hebben we hapjes gemaakt, oliebollen gebakken, met kinderen
geknutseld. Het was een groot succes. De wethouder Tycho
Jansen was erbij om de pakketten uit te delen.
Ook E, de jonge moeder die wij hebben geholpen met muren verven heeft een pakket kunnen
ontvangen en was daar heel erg blij mee. In december hebben we ook les gegeven bij een
VMBO school in Zwijndrecht. Julian, een leerling van die school, wilde daarna ons graag helpen,
hij is amateurfotograaf en de foto’s op dit evenement zijn door hem gemaakt!
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Schoonmaken bij mevrouw V
We krijgen een klus via het sociaal wijkteam. Door de ziekte en het
overlijden van haar man heeft mevrouw V een achterstand in het
schoonmaken van haar appartement opgelopen. Als wij dit kunnen
oppakken, kan er huishoudelijke hulp worden geregeld. We regelen 7
jongeren. De contactpersoon zorgt met mevrouw V voor
schoonmaakmiddelen, emmers en handschoenen. Via bureau Halt krijgen
we extra hulp van een jongedame en we gaan aan de slag. De jongeren
hebben het gezellig met elkaar en mevrouw V is super blij. Door het
Kansfonds is er een film gemaakt van deze dag, te zien op YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=QKK6Nuj6UXk
Het Kansfonds maakt in samenwerking met KRO/NCRV het programma Roderick zoekt Licht in
aanloop naar de Passion wat als thema heeft “Je bent niet alleen.”

NL doet, pannenkoeken bakken Bij Bosshardt met jongeren.
Het leger des Heils heeft in de Helmersstraat 27 te
Zwijndrecht een knus buurthuis waar mensen voor een praatje
en een bakje koffie terecht kunnen. Wij hebben dit wijkgebouw
uitgekozen voor NL Doet. We gaan met jongeren tussen de
middag pannenkoeken bakken voor de wijkbewoners. Het
Oranje Fonds heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.
Jongeren hebben zich in kunnen schrijven via de landelijke
website. Zo kunnen we nog meer jongeren vertellen over ons jongerennetwerk. Het buurthuis
heeft flyers gemaakt voor reclame.
9 jongeren komen meehelpen. We maken de ruimte gezellig, bakken stapels pannenkoeken en
beleven met de kinderen en bewoners van de wijk een leuke middag. Een buurvrouw die
halfzijdig verlamd is, heeft al in geen tijden pannenkoeken gegeten, een waar feestmaal voor
haar. We doen ook haar tuintje gelijk onkruidvrij maken en we schillen de aardappels voor haar.
E waar wij de muren voor geverfd hebben, komt meehelpen met haar kinderen. Ze ontmoet
tijdens dit evenement een mevrouw die Nederlandse les geeft in dit gebouw. Door deze
ontmoeting gaat E ook naar Nederlandse les en wordt haar kringetje bekenden groter. Geweldig!
Mooie ontmoetingen vinden plaats, daar doen we het voor.

Tuinen klusdag, Buurtaanpak
Samen met de woningstichtingen Trivire en Woonkracht 10, Leerbedrijf
Zwijndrecht werkt en de gemeente Zwijndrecht genoemd in Buurtaanpak,
hebben wij zaterdag 18 mei met onze jongeren tuinen opgeruimd en
opgeknapt in en rondom de Jan Campertstraat in Zwijndrecht.
Buurtaanpak wilde met de bewoners een gezellige en sociale dag
organiseren maar ook de voortuinen aanpakken. Hier wilden wij graag
aan meewerken. Het was mooi weer en goed om met elkaar tuinen te
snoeien en op te knappen. Buurtaanpak had een aantal containers
geregeld en hier werd goed gebruik van gemaakt om het restafval en het
groen in te deponeren.
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25 mei Kiboe Hoeve 50 jaar
Met veel partners een feestdag georganiseerd voor de
kinderboerderij, wij hebben handjes geleverd om mee te
helpen bij de kinderactiviteiten binnen. Bij Het Theaterhuis
konden de kinderen zich laten schminken of ballonbeestjes
laten vouwen, bij ons konden ze kleurplaten of dierenmaskers
kleuren. De wethouder Tycho Jansen heeft de feestelijke dag
geopend door de winnende school van de tekenwedstrijd
bekend te maken.

1.3 | Samenwerkingspartners
Vanaf onze start zijn we gericht geweest op samenwerking en verbinding met andere
Zwijndrechtse organisaties. We hebben veel geïnvesteerd in gesprekken met
maatschappelijke organisaties. We hebben gemerkt dat we door onze specifieke gerichtheid
op jongeren van meerwaarde zijn voor de Zwijndrechtse samenleving. De organisaties zien
ons als een welkome aanvulling op het gebied van jongeren en vrijwilligerswerk. Steeds
meer maatschappelijke organisaties vragen of ons jongerennetwerk hulp kan bieden aan
hun cliënten.
De belangrijkste partners waarmee we samenwerken zijn de volgende vijf organisaties:
Stichting Anders is al een tijd actief en goed bezig in de
Drechtsteden. Zij verbinden ondernemers en hulpvragers
zonder financiën en zonder sociaal netwerk. Wij zagen een
kans op mooie samenwerking en we spreken elkaar
regelmatig. Inderdaad hebben wij met elkaar een prima
samenwerking. Stichting Anders zorgt vaak voor de benodigde spullen en wij leveren handen om de
klus uit te voeren.
Sociale Wijkteams Zwijndrecht | Vanaf januari 2015 zijn in Zwijndrecht
de wijkteams van start gegaan. Wij hebben een presentatie gegeven in
hun gezamenlijk overleg. Inmiddels krijgen we regelmatig hulpvragen van
deze organisatie binnen.
Stichting Hulp in Praktijk Zwijndrecht en H.I. Ambacht. Zij bieden hulp aan
mensen met een praktische hulpvraag zonder sociaal netwerk. Wij zijn als
jongerennetwerk ingeschreven bij deze stichting. We hebben een mooie
samenwerking opgebouwd. Soms leveren wij handen aan een klus voor hun en
soms is dit andersom. Geweldig om samen ons in te zetten voor de mensen in
Zwijndrecht en H.I. Ambacht.
Minima Zwijndrecht kijkt om naar de bewoners in Zwijndrecht, specifiek in wijk
Noord, die weinig te besteden hebben. Elvedina Omanovic die dit met
vrijwilligers heeft opgezet, organiseert veel activiteiten in de buurt, zoals
kinderdisco, Sinterklaasfeest ed. Er worden ook goederen en houdbare
etenswaren ingezameld en verdeeld. Elvedina weet ook waar praktische hulp
nodig is in de wijk, vandaar onze goede samenwerking.
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Stichting Theaterhuis Drechtsteden,
een totaal concept voor alles op het gebied van theater,
muziek, dans en beeldende vorming.
De lessen en workshops zijn voor iedereen toegankelijk
en worden gegeven door professionele docenten die hun vak met passie en plezier overdragen.
Theaterhuis Drechtsteden heeft een ruim aanbod voor diverse doelgroepen: peuters, kleuters, 7 t/m
16 jaar, volwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Naast deze partners zijn er nog veel partners voor wie we het afgelopen jaar hulpvragen
hebben opgelost of met wie we actief hebben samengewerkt in de hulp aan kwetsbare
mensen zonder netwerk. Hieronder volgt een greep van onze gesprekken, verbindingen en
samenwerkingen met verenigingen en organisaties.

1.4 | Public Relations
Omdat het afgelopen jaar ons eerste projectjaar was hebben we veel geïnvesteerd in onze
naamsbekendheid. Zowel via sociale media als via andere nieuwsbronnen.
Sociale media
We zijn voornamelijk actief via sociale media. Dit is een makkelijke manier om met
jongeren in contact te komen. De meeste hulpvragen communiceren we via Facebook. Ons
facebook netwerk is het afgelopen jaar gegroeid naar 200 volgers. We merken dat het
aantal volgers blijft groeien. We geloven in de kracht van inspirerende verhalen. We doen
veel aan storytelling. Jongeren worden enthousiast door de positieve verhalen van hun
leeftijdsgenoten.
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Naast Facebook maken we ook gebruik van LinkedIn, Twitter en Instagram. Via deze media
bereiken we organisaties en jongeren. We merken dat onze naamsbekendheid via al deze
sociale media blijft groeien. Mensen delen onze hulp berichten waardoor ook andere
mensen in Zwijndrecht in contact komen met het werk van Stichting Jong Zwijndrecht.
Twee jongeren uit ons netwerk hebben onze website gebouwd en houden deze actueel.
www.jongzwijndrecht.nl

Nieuwsberichten
De hulp die ons jongerennetwerk biedt aan mensen zonder netwerk is niet onopgemerkt
gebleven bij andere media. We zijn voornamelijk in beeld gebracht door de Zwijndrechtse
kranten zoals bij de opening en ons éénjarig bestaan door de Zwijndrechtse Kombinatie en
De Brug. Bij de opening is er ook een stuk geplaatst door AD de Dordtenaar.
Persberichten werden geplaatst en we kregen een aantal interview verzoeken
binnen.
Een aantal voorbeelden van artikelen over stichting Jong Zwijndrecht:
Weekblad De Brug 27 juni 2018:
https://www.weekbladdebrug.nl/nieuws/stichting-jong-zwijndrecht-van-start/
Website Stichting Anders:
https://stichtinganders.nl/een-bank-in-plaats-van-een-kleedje-op-de-grond/
De Zwijndrechtse Kombinatie 11 maart 2019:
https://zwijndrecht.dekombinatie.nl/reader/58389#p=6

1.5 | Ontwikkelingen
Kantoorlocatie Balistraat 1
Vanaf augustus bevindt onze kantoorruimte zich in een oud schoolgebouw in de Balistraat
1 te Zwijndrecht. Het gebouw staat midden in een sociale arbeiderswijk. In het gebouw
bevinden zich de kledingbank, de voedselbank en Het Theaterhuis. Het gebouw wordt
verhuurd door Livable en het is eigendom van de gemeente.
Maatschappelijke klusdagen
Dit jaar hebben wij 10 maatschappelijke klusdagen ingepland. Op deze dagen willen we
klussen aanpakken met jongeren voor mensen die dit zelf niet kunnen en zonder sociaal
netwerk. We hebben sponsorgeld aangevraagd en € 10.000,- ontvangen van stichting MBZ
voor deze dagen. Hiermee kunnen we spullen kopen die noodzakelijk zijn voor de klus uit
te voeren. Zoals verf, kwasten, rollers ed.
In ontwikkeling
Wij zijn in gesprek met vluchtelingenwerk over sportactiviteiten tussen jongeren en
statushouders. 22 Juni gaat de eerste sportactiviteit voor mannen plaatsvinden. We gaan
wijkdiners koken met jongeren voor eenzame mensen. Hier zijn we over in gesprek met
VMBO school Loket aan de burgemeester Jansenlaan in Zwijndrecht.
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Thema’s die binnen ons netwerk veel terugkomen zijn armoede en eenzaamheid bij onze
hulpvragers. Daarnaast zien wij dat de jongeren in ons netwerk ook regelmatig geen sterk
netwerk hebben en zijn wij aan het kijken hoe we een informele leerweg kunnen toevoegen
binnen onze stichting.
Jongeren komen wel eens in contact met Bureau Halt en ook de jeugdbescherming. Wij
voeren gesprekken met deze partners om te kijken hoe we samen met de jongeren weer
een positieve invulling aan deze fase in hun leven kunnen geven. Met bureau Halt hebben
we een samenwerkingscontract ondertekend. Twee jongeren zijn ingezet bij een
hulpactiviteit van ons met onze begeleiding en dit is goed en prettig verlopen.
Wij zijn een verkenning aan het doen samen met RMC om te kijken wat we kunnen
betekenen voor jongeren in het traject van thuiszitters naar werk. Vrijwilligerswerk heeft vele
facetten en wij denken dat wij hierin veel kunnen betekenen.
Een hele andere kant waar wij mee in gesprek zijn is de zorg; de huisartsenpost waar we
een presentatie mogen gaan geven en de praktijk van verloskundigen. Op deze manier
hopen we nog meer mensen met een hulpvraag te bereiken

Groeiplaats
Met een aantal lokale jongerennetwerken (Haagse Helpers, Netwerk Nieuw Rotterdam,
Young Connection Pijnacker-Nootdorp) nemen we aantal keren per jaar deel aan de
Groeiplaats. Dit is een ontmoeting waarin we elkaar ondersteunen en met elkaar
ervaringen uitwisselen. We merken dat we als lokale jongerennetwerken veel voor elkaar
kunnen betekenen. Het is inspirerend en leerzaam om te horen hoe andere
jongerennetwerken zich inzetten voor mensen zonder netwerk.
Inspiratienetwerk TijdVoorActie
TijdVoorActie is een landelijk netwerk dat jongeren inspireert
om zich in te zetten voor mensen zonder netwerk. Zij
ondersteunen pioniers die een jongerennetwerk in hun stad
opzetten. Ook stichting Jong Zwijndrecht heeft regelmatig
coachgesprekken van TijdVoorActie. TijdvoorActie organiseert ook weekenden en
zomercursussen voor ons.

Stages
Komend schooljaar gaan we ook een stagiaire begeleiden op het
gebied van sociaal maatschappelijke dienstverlening. We hebben een
goed sollicitatiegesprek gehad en wat ons betreft mag ze aan de slag
gaan. We zijn erkend leerbedrijf bij SBB.
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2. Financiële evaluatie
2.1 | Balans 2018 en 2019
Balans boekjaar 2018
Debet
Bank R/C
Bank spaarrekening
Kruisposten
Voorbelasting
Totalen

Balans tot 1 -6-2019
Debet
Bank 1 R/C
Bank spaarrekening
Kruisposten
Voorbelasting
Loonheffingen
Saldo verlies 2019
Totalen

€ 176,18
€ 20.000,00
€ 300,00
€ 1.474,12
€ 21.950,30

€ 4.025,21
€ 11.277,00
€ 300,00
€ 1.474,12
€ 664,95
€ 3.265,59
21.006,87

Credit
Subsidie
Crediteuren
Loonheffingen
kapitaal
Totalen

€ 19.875,00
€ 175,00
€ 368,43
€ 1.531,87
€ 21.950,30

Credit
Subsidie
kapitaal

€ 19.475,00
€ 1.531,87

Totalen

21.006,87

2.2 | Resultaten en toelichting
Fondsen
Het afgelopen jaar hebben we bij het Kansfonds, het Oranje fonds en het VSB fonds een
financiële ondersteuning aangevraagd en ontvangen. Zij hebben ook de intentie
uitgesproken om stichting Jong Zwijndrecht de komende jaren financieel te ondersteunen.
Van stichting Maatschappij van Welstand hebben wij een éénmalige gift van € 7.000,ontvangen voor het opzetten en opbouwen van onze stichting.
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Gemeente Zwijndrecht
Het afgelopen jaar hebben we bij de Gemeente Zwijndrecht een bijdrage van € 5000
aangevraagd. We hebben veel gesprekken gevoerd met de gemeente. Zij ondersteunen
het initiatief. Momenteel hebben we nog geen financiële bijdrage ontvangen. De intentie is
wel uitgesproken dat hier mogelijkheden in zijn. Wij zien zelf mogelijkheden op de
beleidsterreinen eenzaamheid en armoede en op het gebied van ontwikkelingen met jonge
vrijwilligers (informele leerweg). We blijven met de gemeente Zwijndrecht in gesprek.
Kerken
De PKN kerk Groote Lindt in Zwijndrecht heeft een gift gegeven van € 200 ,-.
Giften
Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het werven van sponsors. We mochten een
gift ontvangen van De Rotary Waal en Devel van € 1.000,-.
De maatschappelijke klusdagen worden gesponsord door Stichting MBZ voor € 10.000,-.
We hebben meegedaan met de actie van ING helpt Nederland vooruit, hiermee behaalde
we de derde plaats. Dit levert de stichting € 2.000 op en een workshop crowdfunding.
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