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Anbi jaar 2021 in ’t Stoofje, d.d. 21 mei 2022
Missie:
Een gastvrij huis, ontmoetingshuis in Oudenbosch, laagdrempelig, eenvoudig en betrokken op
mensen.
Doel van ’t Stoofje is mensen een gastvrije plek bieden waar men thuis is en tot rust kan komen,
een luisterend oor vindt en de mogelijkheid weer bij te tanken. Samen met anderen, hun
perspectief te verruimen en zo gesterkt verder te kunnen gaan.
’t Stoofje is ontstaan vanuit de Franciscaanse grondslag en de kernwaarden van Franciscus zijn nog
altijd onze leidraad. ’t Stoofje biedt vanuit deze kernwaarden aandacht, gastvrijheid, eenvoud,
duurzaamheid, betrokkenheid, waardering en warmte.

2021 in ’t Stoofje: samen door de golven
Samen doen, samen delen en samen (be)leven. Wat was dat moeilijk in het tweede ‘coronajaar’.
Het hele jaar golfden we, als maatschappij en als ontmoetingshuis, van maatregel naar
maatregel. Van looplijnen tot open ramen en van mondkapjes naar het uitdelen van zelftests.
Buitenom naar het toilet. Handen wassen bij binnenkomst. Tijdens de verschillende lockdowns
was onze tweedehands winkel gesloten, werden activiteiten opgeschort en konden mensen
alleen op afspraak langskomen. De drempel werd hoger. We konden de coronagolven niet
beïnvloeden. Samen leren surfen was de enige mogelijkheid. En dat hebben we gedaan!
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De kracht van ’t Stoofje is aandacht en tijd
Het jaar was nog niet begonnen of we gingen alweer in lockdown. De tweedehands winkel ging
dicht en er ging een streep door al onze activiteiten. Gelukkig kon de huiskamer - zij het beperkt open blijven. Bezoekers konden op afspraak terecht voor een kopje koffie of thee en een praatje.
Hier namen we echt de tijd voor. Het lukte om de bezetting doordeweeks rond te krijgen, met de
GGZ-ervaringsdeskundigen en coördinatoren als gastvrouw, hier en daar aangevuld met een
vrijwilliger. Er was geregeld contact met bezoekers en vrijwilligers, telefonisch en via WhatsApp. In
die periode zijn we gestart met een online meditatie op vrijdagochtend, als alternatief voor de
vaste ochtendmeditatie op die dag. De kracht van ’t Stoofje is aandacht én tijd. Tijd voor een
praatje, tijd om te mogen zijn. En die tijd konden we op allerlei manieren blijven geven.

Waar de ontmoeting begint
Onze tweedehands markt werd node gemist. Natuurlijk als bron van inkomsten en als zinvolle
tijdbesteding voor onze vrijwilligers. Maar ook omdat de winkel de plek is waar de ontmoeting
vaak begint. Wanneer iemand om contact verlegen zit, is elke drempel hoog. Hoe fijn is het dan
om ’t Stoofje te leren kennen met een mandje aan je arm. Onze winkel is door de kleine prijsjes
toegankelijk voor iedereen. Er was ook behoefte aan winkelen op afspraak, wat we graag boden.

Blij met ‘normaal’
De maanden daarna werd er stap voor stap weer meer mogelijk. In de zomer was alles weer even
‘als vanouds’: we hadden een zonnig vol terras en alle activiteiten startten weer op. Nog nooit
waren we zo blij met ‘normaal’! Bezoekers konden eindelijk weer aanschuiven bij de Stoofpot, al
jarenlang een vast moment van samenkomen. Want wie samen eet, deelt meer dan de maaltijd
alleen. Vooral buiten eten voelde een beetje als vakantie. De CreaBea-middag verhuisde met een
nieuwe vrijwilliger van de donderdag- naar de dinsdagmiddag, nog wel met een beperkt aantal
deelnemers in verband met de anderhalve meter afstand. Want die hebben we het hele jaar wel
steeds aangehouden.
In die zomermaanden hebben we met verschillende organisaties de banden weer kunnen
aanhalen en kennis gemaakt met nieuwe contactpersonen. O.a. met de Meedenkcoaches,
Bibliotheek West-Brabant, Vluchtelingenwerk, WerkVoorop, Homico, GGZ, de Vrijwilligerscentrale
van Surplus en de beide parochies in Oudenbosch hebben we weer goede contacten kunnen
opbouwen om er samen te kunnen zijn voor de inwoners van Halderberge.

Groene oase
Ons Wij-landje heeft in 2021 een mooie groei doorgemaakt. We ontvingen een kweektunnel en
een keet via sponsoring en hadden volop oogst. In ’t Stoofje hebben we die voor kleine prijsjes
verkocht en zodra we weer samen konden eten hebben onze koks de oogst hiervoor benut. We zijn
in 2021 ook gestart met de aanplant van een heus voedselbosje. De plannen hiervoor worden
volgend jaar verder uitgewerkt. Graag hadden we meer mensen willen betrekken bij Wij-landje,
zowel vaste bezoekers als nieuwe gezichten. Dat houden we tegoed voor de komende tijd.
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Halverwege 2021 zijn we begonnen met een nieuw ‘groenproject’: het plantenasiel. Onze wens
voor een groenere huiskamer combineerden we met het gegeven dat we bij ’t Stoofje niet alleen
mensen kunnen laten groeien met onze aandacht, maar ook planten. Onze huiskamer veranderde
langzaamaan in een groene oase, wat de sfeer ten goede is gekomen. Onze oorspronkelijke
plannen voor het plantenasiel, met actieve verkoop, een stek-je-plant-workshop en de
mogelijkheid voor bezoekers om een plant te adopteren, moesten we doorschuiven naar 2022.

Hernieuwde verbindingen
In de periode dat het Praathuis kon doorgaan, schoven verschillende nieuwe deelnemers aan. Dat
was mede te danken aan de hernieuwde samenwerking met partners in het taalnetwerk
Halderberge (inmiddels Digi-Taalhuis Halderberge), waarin o.a. de bibliotheek deelneemt.
In 2021 hebben we ook de Meedenkcoaches leren kennen. Dat leidde al gelijk tot een aantal
doorverwijzingen voor nieuwe bezoekers. Toen er spullen nodig waren voor een gezin in nood uit
Aruba, waren we blij dat we samen met WerkVoorop iets konden betekenen. Want hoewel we
geen crisisopvang meer zijn, zit het helpen van mensen in nood nog altijd in ons franciscaanse
bloed.

Werken aan zichtbaarheid
Sinds corona zijn we wat minder zichtbaar in Oudenbosch en omstreken dan we zouden willen. Dat
is ook lastig in tijden van lockdown, want: wat kun je laten zien als je dicht bent, of geen
activiteiten kunt aanbieden? Toch hebben we hieraan in 2021 extra aandacht besteed. We zijn met
ingang van 2021 begonnen met wekelijks twee of drie keer iets te posten op Facebook en met een
maandelijkse, inspirerende raamposter en werden op verzoek ook opgenomen in de Kleine
Mensjes Route. Steeds om te benadrukken wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan.
Dat werken aan zichtbaarheid wierp op verschillende manieren vruchten af. Mensen bleven
betrokken bij ’t Stoofje, ook al was dat op afstand. Het was snel bekend wanneer er weer iets wél
kon, ook voor diegenen die al een tijdje niet geweest waren. Mensen die ons nog niet kenden,
lazen toch mee. En dat bleek ook bij de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers waardevol. Want toen
er in de zomer weer meer mogelijk was, bleek ook de behoefte aan nieuwe vrijwilligers groot.
Temeer omdat we in 2021 twee vaste gastvrouwen en een gastheer door ziekte moesten missen.
Twee keer hebben we een oproep gedaan via onze eigen kanalen, de Halderbergse Bode en de
website van de vrijwilligerscentrale. Voor gastvrouwen en -heren, een kok en een kassa-vrijwilliger
voor in de winkel. In totaal heeft dat zes nieuwe vrijwilligers opgeleverd, waarvoor we erg
dankbaar zijn.

Week tegen Eenzaamheid
Op uitnodiging van de gemeente Halderberge hebben we in september/oktober deelgenomen aan
de Week tegen Eenzaamheid. Het is een thema waaraan we het hele jaar door aandacht besteden.
Er konden, op veilige afstand, die week meer mensen aanschuiven bij De Stoofpot en we brachten
met een aantal vaste bezoekers een bezoekje aan de stand van de Week tegen Eenzaamheid op de
weekmarkt. De Week heeft niet tot vaste nieuwe bezoekers geleid, maar wel voor
naamsbekendheid, wat er op de langere termijn aan bijdraagt dat de mensen die ons nodig
hebben ons weten te vinden.
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Ruimte voor een nieuwe activiteit?
Half november stonden we in de startblokken om een nieuwe activiteit te starten op de
donderdagmiddag, gezamenlijk met het FAKT-team van de GGZ. We werken al samen met de
ervaringsdeskundigen van de GGZ en nu zou er ook een activiteit opgestart worden met het FAKTteam, als een vorm van dagbesteding voor o.a. mensen met een WMO-indicatie. Het zou een
middag worden waarop bezoekers konden komen bakken of een soepje koken. Wat hadden we er
zin in! Helaas moesten we de start uitstellen. In tijden van oplopende besmettingscijfers was het
niet verstandig om een nieuwe activiteit te beginnen. Maar: wat in het vat zit, verzuurt niet. We
gaan ervan uit dat we in het voorjaar van 2022 alsnog van start kunnen.

Tot slot
Terugkijkend was het een jaar met hoge en lage golven en heel af en toe een periode van rustig
water. Kabbelend werd het nooit. Steeds opnieuw proberen we dankbaar te zijn voor wat er,
ondanks alles, nog wél mogelijk was. Het viel niet altijd mee. En toch hebben we het gedaan, met
elkaar. Want als je dan toch door de golven van het leven moet, dan graag samen.

Bezoekersaantallen
De bezoekersaantallen van 2021 van ’t Stoofje laten zich vanwege de verschillende lockdowns
lastig vergelijken met eerdere jaren. Alleen 2020 was enigszins vergelijkbaar. Toen hadden we 400
bezoeken meer. Dat zit ‘m volledig in de eerste twee maanden: in de maanden januari en februari
hadden we in 2020 bijna 850 bezoeken, in 2021 waren dat er in die maanden nog geen 200. Al met
al rest ons niets anders dan tevreden zijn met wat alle inspanning toch nog heeft opgeleverd in
2021, al hadden we het graag anders gezien:
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