April 2015
Stichting Kerk en Samenleving beheert in Zeist drie wijkinloophuizen: Vollenhove, het Lindenhuis en
Zeist-West. We richten ons hiermee op bewoners van de wijk en in het bijzondere op mensen die in
de knel zitten vanwege financiële, sociale of persoonlijke problemen. We accepteren mensen in wie
ze zijn, zorgen ervoor dat ze gezien worden en bevestigen hun kracht en kwaliteiten. In de
wijkinloophuizen is ieder mens welkom ongeacht geloof, culturele achtergrond, beperking of
maatschappelijke positie.
Met de wijkinloophuizen stellen we ons tot doel dat mensen deel uitmaken van de gemeenschap,
zich kunnen ontwikkelen, hun eigenwaarde (her)vinden en toegang hebben tot de middelen die
noodzakelijk zijn voor hun bestaan. In de wijkinloophuizen leggen we daarvoor verbindingen tussen
mensen, motiveren we hen, blijven we zoeken naar hun kwaliteiten en bieden zo mogelijk praktische
hulp.
Kerk en Samenleving is een initiatief van een aantal kerken in Zeist en werkt vanuit een diaconale
gedachte. In totaal bezoeken ruim 150 mensen regelmatig één van de wijkinloophuizen of de
activiteiten die vanuit deze huizen worden georganiseerd.

Lindenhuis

Vollenhove

Zeist-West

De wijkinloophuizen staan midden in de samenleving. Dat betekent dat maatschappelijke
ontwikkelingen hier ook voelbaar zijn. Steeds meer mensen raken financieel in de knel en moslim
ouders uiten hun zorgen over de risico's van het extremisme binnen hun geloofsgroep voor hun
kinderen. De wijkinloophuizen bieden voor deze en andere zaken een luisterend oor en helpen
mensen zo nodig op weg om hiervoor een oplossing te vinden. Zo werd in 2014 bijna de helft van de
aanvragen voor de Voedselbank in Zeist via één van de wijkinloophuizen afgehandeld.
Dit is alleen mogelijk in samenwerking met andere partijen en instanties. We stemmen onze
werkzaamheden op elkaar af en nemen gezamenlijke initiatieven. Daarnaast signaleren we
ontwikkelingen, wanneer die voor andere organisaties relevant zijn. Stichting Kerk en Samenleving
participeert bijvoorbeeld in het Steunpunt Eenzaamheid. Het afgelopen jaar zijn door Stichting Kerk
en Samenleving gesprekken gevoerd met MeanderOmnium over samenwerking en afstemming van
onze activiteiten. Ook is contact geweest met de initiatiefgroep die zich bezighoudt met de toekomst
van het wijkinloophuis Kerckebosch, dat deel uitmaakt van MeanderOmnium.
De coördinatoren onderhouden daarnaast veel contacten met initiatieven en instanties in de wijk.

Het afgelopen jaar heeft Stichting Kerk en Samenleving de eerste prijs gewonnen in een wedstrijd
van de Van Tellingen-Pul Stichting voor ideeën om iets te doen aan eenzaamheid in Zeist. We hebben
de prijs gewonnen met het projectplan 'In je kracht', waarin we met bezoekers van de
wijkinloophuizen op zoek gaan naar hun talenten en hen helpen daarmee betekenisvolle
verbindingen aan te gaan met andere mensen. Dankzij de prijs die aan dit plan is toegekend, kunnen
we dit de komende jaren gaan realiseren.
Ook op andere terreinen onderzoekt Stichting Kerk en Samenleving hoe we kunnen voorkomen dat
mensen buiten de boot vallen en hen helpen (weer) mee te doen. Eén van onze aandachtsgebieden
is daarbij het helpen van mensen met schulden. Aan de ene kant constateren we dat steeds meer
mensen hiermee te maken hebben, terwijl de mogelijkheden voor schuldhulpverlening worden
beperkt. De druk op ons project thuisadministratie wordt daardoor steeds groter. Niet alleen door de
toename van het aantal mensen dat zich hiervoor aanmeldt, maar ook vanwege de complexiteit van
de problemen en de moeite die het kost om mensen door te kunnen verwijzen naar andere
instanties. We zoeken daarom naar mogelijkheden om dit samen met andere partijen beter in te
kunnen vullen.
Het werk van Stichting Kerk en Samenleving wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende
financiers en donateurs. Het grootste deel van de middelen is afkomstig van de kerken in Zeist.
Daarnaast ontvangt de stichting een subsidie van de gemeente Zeist. In 2014 heeft de Rotary Club
Zeist de opbrengst van het eerste Zeister Dictee aan Kerk en Samenleving geschonken en heeft ze de
kerstmaaltijden in de wijkinloophuizen mede mogelijk gemaakt.
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Daarnaast onderhoudt Stichting Kerk en Samenleving intensieve relaties met verschillende kerken in
Zeist. Behalve financiële steun leveren zij ook bijdragen aan activiteiten. Dat beperkt zich niet tot de
kerken die in de stichting zijn vertegenwoordigd. De Broedergemeente heeft bijvoorbeeld voor alle
bezoekers van de wijkinloophuizen rond Kerst een boerenkoolmaaltijd verzorgd en de Nederlands
Gereformeerde Kerk was onder meer nauw betrokken bij de buurtbarbecue en de kerstmaaltijd in
Zeist-West.
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Het werk van Stichting Kerk en Samenleving is alleen mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers
die bij de wijkinloophuizen betrokken zijn. Vrijwilligers blijven in het algemeen lange tijd bij ons actief
en regelmatig sluiten nieuwe vrijwilligers zich bij ons aan. Soms is het lastig vrijwilligers te vinden
voor specifieke taken, zoals voor het bereiden van de maaltijden.
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Wijkinloophuis "Lindenhuis"
Het Lindenhuis staat in het Staatsliedenkwartier. Het wordt intensief gebruikt door de buurt. De
coördinator heeft veel hulp verleend op sociaal, juridisch en materieel vlak. De veranderingen
binnen de zorg hebben tot onrust geleid. Veel wijkbewoners weten niet waar ze aan toe zijn en dit is
veelvuldig onderwerp van gesprek.

Activiteiten
De vaste activiteiten van het Lindenhuis zijn: inloop, spreekuur, huiswerkbegeleiding, naailes,
gespreksgroep en gebedskring en een maandelijkse workshops.
Bij de inloop komen tussen de tien en vijftien bezoekers voor een spelletje, wat aanspraak of voor
hulp. De meeste mensen komen uit de wijk. Er is twee keer in de week een inloopspreekuur, waar
goed gebruik van wordt gemaakt. De behoefte aan ondersteuning neemt toe en de hulpvragen zijn
ook gemiddeld genomen zwaarder dan vorig jaar.
Bij de huiswerkbegeleiding zijn 7 vrijwilligers betrokken en komen ca. 10-12 kinderen voor
ondersteuning.
Van een particuliere gift zijn we met een aantal gezinnen (30 pers) en de hulp van een aantal extra
vrijwilligers, een dagje uit geweest naar speelpark “Oud Valkeveen”.
In september is vanwege de vredesweek een maaltijd georganiseerd voor vluchtelingen en
asielzoekers, waar 20 mensen van diverse nationaliteiten, aan hebben deelgenomen. Wethouder
Luca zat hierbij ook aan tafel.
Bij de maaltijden, die twee keer per week worden aangeboden, komen iets minder bezoekers. Dat
was ook nodig, omdat het eerder vaak te druk was bij de maaltijden. Een belangrijk deel van de
bezoekers die naar de maaltijden komen, zijn alleenstaand.

In de wijk

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers loopt terug. Daarnaast zijn enkele vrijwilligers door ziekte langdurig
uitgeschakeld. Met name de aanwezigheid tijdens de inloopmiddagen komt daardoor onder druk te
staan. Hiervoor wordt geworven.
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In de Staatsliedenkwartier is er naast het Lindenhuis ook het Wijkservicepunt. Er is een goed contact.
Onze voorzieningen vullen elkaar aan en bereiken verschillende groepen in de buurt. Er zijn weinig
bezoekers die op beide plaatsen komen.
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Wijkinloophuis "Vollenhove"
Het wijkinloophuis "Vollenhove" biedt gelegenheid voor ontmoeting en activiteiten voor mensen uit
de buurt. Ook wanneer mensen problemen hebben of hulp nodig hebben en niet weten waar ze
daarvoor terecht kunnen, wordt in het wijkinloophuis naar hen geluisterd en worden mensen op weg
geholpen.

Activiteiten
De inloop wordt nog steeds vaak bezocht door moeders met kinderen. De inlooptijd is wel
opgesplitst zodat de moeders met kinderen van 13.00 – 15.00 uur kunnen komen en daarna ook
andere wijkbewoners komen. Dit zijn overwegend mannen die komen voor een praatje, kaartje
leggen of de krant. Over het algemeen gaat dat niet goed samen met jonge kinderen. Het was even
wennen om de tijd op te splitsen maar dit loopt nu goed. De inloop wordt gemiddeld bezocht door
10 mensen.
Huiswerkbegeleiding voor het voortgezet onderwijs kent al langere tijd enkele deelnemers.
Naailes wordt over het algemeen door 5 à 6 mannen en vrouwen bezocht.
De maaltijd is 1 x per week en wordt gemiddeld door 20 personen bezocht. Aansluitend is het
inloophuis 's avonds open. Er worden spelletjes en creatieve activiteiten gedaan, gezellig gekletst en
de krant gelezen. Er komen 8 à 10 bezoekers.
Het spreekuur en de Formulierenbrigade worden wisselend bezocht. Soms helpen de mensen van de
Formulierenbrigade bij het sorteren en uitzoeken van post van de bezoekers.
De voedselbank uitgifte op vrijdagmiddag is nu gesplitst in 2 groepen omdat er teveel pakketten in
korte tijd uitgedeeld moesten worden. Het verloopt nu rustig en is voor iedereen veel prettiger. Er
worden elke vrijdagmiddag 45 à 50 pakketten uitgedeeld. De samenwerking met de voedselbank
verloopt prettig.

Het wijkinloophuis is actief betrokken bij het project ‘Wijkgezonder’ van de Gemeente Zeist in
samenwerking met de GGD en andere organisaties. In het kader van dit project hebben we in het
wijkinloophuis samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin workshops “gezond koken met
kinderen” georganiseerd. In groepjes hebben kinderen lekkere en gezonde hapjes gemaakt. Na
afloop konden de moeders komen proeven en keuren.
Daarnaast is het wijkinloophuis betrokken bij het Taalhuis Zeist, een initiatief Stichting Lezen en
Schrijven en de Bibliotheek Zeist. Het wijkinloophuis biedt taallessen aan voor vrouwen en mannen
afzonderlijk en conversatiebijeenkomsten voor mannen en vrouwen samen. Voor kinderen wordt er
voorgelezen.

Vrijwilligers
Met de vrijwilligers die er nu zijn kunnen we de inloop en activiteiten net bezetten door extra inzet
van de vrijwilligers maar het is wel erg krap. Zeker bij ziekte van vrijwilligers komen we mensen te
kort. Daarom is het zeer wenselijk meer vrijwilligers te werven. Eerdere oproepen in kerkbladen en
bij de vrijwilligerscentrale heeft tot nu toe niets opgeleverd.
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In de wijk
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Wijkinloophuis "Zeist-West"
In 2014 was in het Wijkinloophuis Zeist-West enige tijd geen beroepskracht beschikbaar vanwege
een langdurende ziekte van de coördinator. Een team van vier vrijwilligers heeft tijdelijk een aantal
coördinerende taken overgenomen. Dankzij hun inzet en die van de andere vrijwilligers heeft het
wijkinloophuis ook het afgelopen jaar veel bezoekers gastvrij kunnen ontvangen. Per 1 september is
Marianne Krijgsman aangesteld als tijdelijke coördinator.

Activiteiten
In september is net als vorig jaar een buurtbarbecue gehouden in het kader van burendag. Het aantal
deelnemers bedroeg 60.
In oktober was een spreekuur ingesteld waarbij bezoekers en wijkbewoners met hun vragen terecht
zouden kunnen bij de coördinator. Hier werd echter geen gebruik van gemaakt en is zodoende weer
afgeschaft. Mensen vragen wel om hulp en advies maar weten de coördinator daarvoor ook zonder
het spreekuur te vinden.
Met kerst is met behulp van een groep enthousiaste vrijwilligers een kerstdiner verzorgd waar zo’n
40 mensen aan deel hebben genomen.

De tijdelijke coördinator heeft kennisgemaakt met het wijkteam dat gehuisvest is in Meander
Omnium. Het is goed elkaar te kennen en elkaar op te zoeken in situaties waar overleg of
afstemming gewenst is.
Er is binnen de wijk ook contact gelegd met woongroep Ondertussen. Deze groep organiseert voor
flatbewoners van De Grift maaltijden, koffieochtenden en andere activiteiten maar wil daarnaast ook
gericht zijn op de wijk. Eén van de leden van de woongroep is ook vrijwilliger geworden bij het
Wijkinloophuis.
Binnen de wijk is er betrokkenheid van de winkeliers bij het Wijkinloophuis: voor de barbecue
sponsorden zij frisdrank, friet, kaas en nootjes of leverden tegen een gunstig tarief een vleespakket.
Het Wijkinloophuis ontving van de gemeente Zeist een financiële bijdrage voor de bekostiging van de
barbecue.
Wijkbewoners weten ook de weg naar het Wijkinloophuis te vinden, wanneer het gaat om het
aanvragen van een voedselpakket. Bij zo’n aanvraag worden mensen op het Wijkinloophuis
geattendeerd en een enkeling maakt daar ook gebruik van.

Vrijwilligers
Wijkinloophuis Zeist West beschikt over een trouwe club van 24 vrijwilligers. Ook zijn er in 2014 twee
vrijwilligers bijgekomen en 2 vrijwilligers hebben wat gas teruggenomen. Van een tekort aan
vrijwilligers was geen sprake.
In september is er een vrijwilligersavond gehouden waarin de vrijwilligers hebben kennisgemaakt
met de tijdelijke coördinator.
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In de wijk
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Samenstelling bestuur
Martin Slootweg (voorzitter)
Marcel Pluim (penningmeester)
Gerard Ruijs (secretaris)
Jan Oomen
Jan van Beek
David de Jong
Pieternel Ermen
Jeroen Zomerplaag
Anke Judels

Coördinatoren
Mien Dittmar (Lindenhuis)
Ina Duit (Vollenhove)
Anne Aangeenbrug (Zeist-West); vervanging per 1-9-2014 Marianne Krijgsman

Stichting Kerk en Samenleving
Postbus 1064
3700 BB Zeist
info@kerkensamenleving.nl
www.kerkensamenleving.nl
Bankrekening NL73 INGB 0664451713 t.n.v. Stg. Kerk en Samenleving te Zeist
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In Kerk en Samenleving participeren de Protestantse Kerk in Zeist, de Rooms Katholieke
Emmauslocatie en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Zeist.
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