DIACONALE NIEUWSBRIEF
Bisdom Haarlem-Amsterdam
NUMMER 22
voorwoord
Door de overheid wordt de laatste tijd steeds meer gekeken naar de kerken. Zowel lokaal als landelijk worden de
kerken als spelers op het maatschappelijk middenveld
‘herontdekt’. Veel van wat de overheid en de markt niet
kunnen doen - onbaatzuchtige zorg en aandacht, sociale
cohesie – wordt terugverwezen naar de samenleving zelf.
Het is denk ik goed als het maatschappelijk middenveld,
inclusief de kerken, meer aangesproken worden maar onproblematisch is het niet. De kerken, en zeker de grote
kerken, hebben weinig en veelal vergrijsde vrijwilligers;
de kleine kerken zijn gericht op de eigen achterban. Verder gaat die grotere verantwoordelijkheid van het maatschappelijk middenveld niet gepaard met minder, maar
juist met meer regels: we willen wel kunnen zien waar het
belastinggeld naar toe gaat. Tenslotte zijn overheden vaak
helemaal niet van zins samen te werken met religieuze
organisaties, heerst er een zeker wantrouwen en dat wordt
ook in beleidsregels vastgesteld.
Tegelijkertijd wil ik ook de hand in eigen boezem steken.
Telkens weer wijst onderzoek uit dat kerkelijke organisaties weinig contacten hebben en zoeken met overheden,
belangenorganisaties, en algemeen welzijnswerk. Kerken,
en kerkelijke organisaties op het gebied van sociale uitsluiting, vinden blijkbaar dat ze een wereld op zichzelf
zijn en dat ze de problemen die ze tegenkomen zelf kunnen oplossen. Ik ben ook van mening dat kerken moeten
doen wat ze doen: God’s bevrijdende liefde in woord en
daad aan de mensen laten zien. Maar dat hoeft samenwerking en overleg niet in de weg te staan. Het spreekwoord
‘onbekend maakt onbemind’ gaat ook hier op; aan het eind
weet niemand meer wat de kerk nog op sociaal vlak doet,
en kan het dus ook niet gewaardeerd worden!
In deze moeilijke tijden voor de katholieke kerk wordt
vaak gekeken naar diaconie. Diaconie zou die andere kant
van de kerk moeten laten zien: liefdevolle, onbaatzuchtige
aandacht. Maar diaconie alleen kan de missers van pastoraal verantwoordelijken niet goedmaken. Ik kan u alleen
aanmoedigen door te gaan met het goede werk dat u doet,
en de gelegenheid te baat nemen in samenwerkingsverbanden en op andere plekken te vertellen van die andere
kant die ook kerk is.
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De diakonale nieuwsbrief
voor de PCI besturen in het
bisdom Haarlem verschijnt
enkele malen per jaar. De
redactie wordt gevormd
door het diakonaal werkers
overleg (DWO).
De bedoeling van de
nieuwsbrief is het om de
PCI-besturen en de diakonale werkgroepen te informeren over plaatselijke, regionale en provinciale initiatieven in het bisdom Haarlem
op het gebied van de diakonie.
We hopen dat hierdoor de
onderlinge communicatie
bevorderd wordt en dat men
leert van elkaars ervaringen.
De ontvanger van de
nieuwsbrief wordt gevraagd
deze te laten circuleren in
zijn of haar netwerk. Er verschijnt een digitale versie
van de nieuwsbrief op de
site www.bisdomhaarlem.nl
In dit kader wordt u daarom
ook opgeroepen om uw eigen ervaringen en initiatieven toe te sturen aan de redactie, t.a.v. Erik Sengers,
Postbus 1053, 2001 BB
Haarlem, e-mail: esengers@bisdomhaarlem.nl
Zie ook: www.rkdiaconie.nl

Voorzitterswisseling Diocesane Raad voor Diaconie

Kees van Opzeeland heeft het voorzitterschap van de Raad na ruim 8 jaar neergelegd. Onder
dankzegging voor zijn inzet nam de Raad afscheid van hem tijdens de vergadering van 23 februari
2010. Vicaris-generaal De Groot gaf het stokje of, zo u wilt, de voorzittershamer door aan de
nieuwe voorzitter Bert Schumacher. Hij stelt zich kort voor:
‘De afgelopen jaren, tussen 2003 en 2009, was ik in mijn dagelijks werk secretaris/kanselier in
het bisdom Rotterdam. Ongetwijfeld zijn er verschillen tussen dat bisdom en het bisdom Haarlem-Amsterdam. Maar ik heb er ervaren hoe een diocesane organisatie in elkaar steekt en werkt,
en ook de diaconale dimensie van kerk-zijn heb ik er van nabij leren kennen. Voordat ik in Rotterdam ging werken, was ik van 1983 tot 2003 beleidsmedewerker op het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie te Utrecht. Daar was ik vooral gericht op kerkprovinciale zaken en op internationale kerkelijke ontwikkelingen. Binnen de functie van beleidsmedewerker / studiesecretaris ben ik toen met name werkzaam geweest op het terrein van Kerk en Samenleving / Diaconie;
zowel binnenkerkelijk – ik denk bijvoorbeeld aan pastorale brieven van de Bisschoppen, mijn
betrokkenheid bij de zitting van het Landelijk Pastoraal Overleg over Diaconie in 1987 en de start
van het Landelijk Diaconaal Beraad; als ook oecumenisch in het kader van de Raad van Kerken
in Nederland – en hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het zogeheten Conciliair Proces voor ‘rechtvaardigheid, vrede en heelheid van de schepping’. Dit alles sloot goed aan bij mijn persoonlijke
interesse voor maatschappelijke vraagstukken en bij de studies die ik eerder had gedaan aan de
Juridische en de Theologische Faculteit in Tilburg. Mijn kennis en ervaring hoop ik als vrijwilliger
de komende jaren nuttig te maken voor het bisdom Haarlem-Amsterdam, waarbinnen ik sinds
1991 woon, toen ik samen met mijn gezin verhuisde van Tilburg naar Haarlem. De startperiode
waar ik nu in zit, belooft veel goeds voor een vruchtbare en plezierige samenwerking. ’n Prima
vooruitzicht dus!’
Bijeenkomst nieuwe PCI-leden
Op 2 maart vond de jaarlijkse informatieavond plaats voor nieuwe PCI-leden. Bestuursleden die
voor de eerste keer zijn benoemd worden uitgenodigd voor kennismaking met elkaar, met het
bisdom en de dekenale werkers. Ongeveer 10 bestuursleden waren aanwezig. Op de avond werd
kort iets verteld over de betekenis van de woorden ‘diaconie’ en ‘caritas’, over de structuur en
organisatie binnen het bisdom, en over de financiële en bestuurlijke aspecten. Na de pauze werden de eerste ervaringen van het werk in een PCI uitgewisseld. De dekenale werkers nodigen de
aanwezigen uit om een aantal aspecten van het werk in een PCI te verdiepen. Daarbij kunnen ook
anderen aanwezig zijn die hun kennis en vaardigheden willen versterken. Neemt u contact op met
esengers@bisdomhaarlem.nl als u bij deze vervolgavonden aanwezig wilt zijn.
Piet Stolwijk
Eind vorig jaar kwam het vervelende bericht binnen dat er bij Piet Stolwijk, oud-stafmedewerker
diaconie/kerk en samenleving, een gezwel was geconstateerd bij zijn longen. Dat moest op korte
termijn geopereerd worden. Na een paar moeizame operaties was zijn situatie dusdanig dat hij
weer naar huis kon gaan. Nu wacht hem een serie van bestralingen om de kwaadaardige cellen die
zijn overgebleven te verwijderen. We zijn met hem dankbaar dat er een belangrijke stap gezet kon
worden naar herstel. Piet verheugt zich over elk kaarsje dat voor hem wordt opgestoken.
Herinnering oecumenisch armoede-onderzoek
In februari kreeg u een enquête toegestuurd over uw activiteiten op het gebied van armoede. De
resultaten daarvan worden gebruikt om de activiteiten van kerken voor mensen in nood beter
zichtbaar te maken aan elkaar, de samenleving en de politiek en maatschappelijke organisaties.
Voorzover u de enquête nog niet heeft ingevuld, wil ik u vragen dit alsnog te doen. De resultaten
komen immers weer ten dienste aan het werkveld.
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Verslag DRD 2009
De Diocesane Raad voor Diakonie is in 2009 zoals gepland drie keer bij elkaar geweest. Een aantal thema’s zijn prominent aan de orde geweest. Ten eerste is een aantal keren gesproken over het
diocesane project Vivatur in Almere. Begin 2009 heeft de Raad besloten nog een jaar langer door
te gaan met het subsidiëren van het project, een optie die open was gelaten in het contract. Voordat dat besluit genomen werd is uitgebreid gesproken over de tussentijdse verslagen, met name
over het rendement van het project: hoe zit het met de bezettingsgraad? Enkele tips daarover zijn
ook overgenomen door de medewerkers ter plaatse. De ontwikkeling van een nieuw project verliep niet zo succesvol. Na aanvankelijk een veelbelovend begin in Den Helder, in samenwerking
met Exodus en de jeugdgevangenis aldaar, kwam er in de zomer een brief van de gemeente waarin gezegd werd dat verdere samenwerking van haar kant niet gewenst was. Daarop werd in de
Raad besloten te gaan kijken naar het eerder ingediende plan van het RDC-IJmond over opvang
van ex-gedetineerden in die regio. Maar ook op dat gebied zijn de vooruitzichten niet rooskleurig.
Nader overleg in o.a. de Raad moet uitwijzen hoe verder te gaan met deze plannen.
Verder is in de Raad de verdeling van de dekenale subsidies beproken. Op een aantal punten
zijn de afspraken aangescherpt. Zo is duidelijker geworden welke aanvragen door het bisdom
behandeld worden, en welke door de dekenale commissies voor diakonie. Ook zijn de criteria
door onderlinge uitwisseling helderder geworden. Tenslotte is de procedure voor het aanvragen
verduidelijkt. Inhoudelijk sprak de Raad over het thema ‘Kerk en economische crisis’ en over
‘plekken van hoop’, het laatste als mogelijk middel voor de organisatie van de diaconie op middellange termijn. Tenslotte kan gewezen worden op de goed bezochte studiedag ‘zorg voor de
naaste’ op 30 september, die mede georganiseerd werd om het 20-jarig bestaan van de Diocesane
Raad voor Diakonie te markeren. Het boekje met de lezingen komt voor deze zomer uit.
Met de gelden die door de gezamenlijke PCI’s zijn opgebracht zijn de volgende projecten gesubsidieerd:
Dekenaat Haarlem: Stem in de stad/Haarlem, Stichting Moedige Moeders/Volendam, voedselbank in Velsen, Haarlem, Zaandam en Purmerend, Hospice ‘Het thuis van Leeghwater’/Purmerend, Spiritueel centrum Groenmarktkerk/Haarlem, Stichting Vrouw Pastoraat Seksueel Geweld.
Dekenaat Alkmaar: Oecumenisch aandachtscentrum ‘De Zwaan’/Alkmaar (open huis), Stichting
Present/Den Helder (ontmoeting en inzet), Provider/De Kaag (koken voor daklozen), Stichting
Medische kindercirkel/Alkmaar (webcam neonatologie), Hospice/Alkmaar-Den Helder-Hoorn
(deskundigheid vrijwilligers), PCI/Oudorp (oecumenische promotiekrant).
Dekenaat Amsterdam: Voedselbank ‘De Kostmand’/Zeewolde, Inloophuis De Kloof/Amsterdam, Stichting Voedsel Loket/Almere, Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden/Amsterdam, Het
Stoelenproject/Amsterdam, Voedselbank Gooi in Huizen, Bussum, Hoofddorp, Stichting Stella
Maris/Amsterdam.
Diocesane Commissie Diaconie: Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (website rkdiaconie.nl),
Vrienden NVBS-Blindenstichting (kerstbijeenkomst), Vivatur/Almere (diocesaan project zwerfjongeren).
Ook voor 2010 is er weer EUR 15.000,- beschikbaar per dekenaat.
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DEKENAAT HAARLEM
Raad van Advies voor IPCI Purmerend
De Inter Parochiële Caritas Instelling Purmerend kent sinds kort een Raad van Advies. De leden
van deze Raad zijn geïnstalleerd door deken Cassee. De Raad telt op dit moment vijf leden. Zij
zijn afkomstig uit de politiek en het maatschappelijk werk. Hun belangrijkste taak is het adviseren
van het IPCI bestuur over hulpvragen, het opsporen van noden en het contacten leggen met
maatschappelijke organisaties. Daarnaast ondersteunen zij de pastor verantwoordelijk voor de
diaconie in de regio Purmerend. Voor meer informatie: diaken Jack Noë, jnm.noe@quicknet.nl.
Bezoek aan Diaconale Centra van PCI’s Zaanstreek
De PCI’s uit de regio Zaanstreek hebben twee bezoeken afgelegd aan diaconale centra. De bezoeken waren bedoeld om zich te oriënteren op het werk van deze centra. Dit met het oog op
het eventueel oprichten van een diaconaal centrum in de Poelenburg, de krachtwijk in de Zaanstreek. Eerst werd een bezoek afgelegd aan de Raad en Daadbalie van het Leger des Heils in
Zaandam. Later werd een bezoek gebracht aan het Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de
Stad te Haarlem. In beide centra staat de opvang van mensen centraal. Op basis daarvan zijn er
allerlei andere initiatieven ontstaan, zoals een kledingwinkel, eetvoorziening, vluchtelingenopvang. diaconaal werk, straatpastoraat etc. De bezoeken werden bijzonder gewaardeerd. Voor informatie Hans Vrouwe: hans@vrouwe.speedlinq.nl.
Cursus geestelijke verzorging Regionaal Diaconaal Centrum IJmond-Noord
Het RDC in de IJmond heeft het thema Geestelijke Verzorging centraal gezet. Het is bekend dat
mensen in verzorgingshuizen etc. recht hebben op geestelijke verzorging. Maar het beleid van de
overheid is er op gericht om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen. Het RDC is van mening dat ook deze mensen recht hebben op geestelijke verzorging. Om dat mogelijk te maken is
een groep vrijwilligers gestart die deze dienst wil aanbieden. De groep is begonnen met het volgen van een cursus. Voor meer informatie: RDC rdcijmond@hetnet.nl.
Nieuw bestuur en coördinator Hulpverlening in RDC IJmond-Noord
De zes parochies in de regio’s Beverwijk en Heemskerk hebben nieuwe vertegenwoordigers aangewezen in het bestuur van het RDC. Aangezien de meeste vertegenwoordigers ook zitting hebben in parochiebesturen is de band met de parochies verstevigd. Tevens is Frans Daniëls, met
een bisschoppelijke zending, benoemd tot nieuwe coördinator Hulpverlening in het Regionaal
Diaconaal centrum IJmond-Noord. Hij ondersteunt parochies en PCI’s in hun hulpverleningstaak en hij begeleidt mensen in nood. Hij is werkzaam geweest als justitiepastor. Zijn speciale
aandacht gaat uit naar ex-gedetineerden en vluchtelingen. Voor meer informatie:
rdcijmond@hetnet.nl
Delta gaat zich inzetten voor de Millenniumdoelstellingen
Geïnspireerd door bisschop van Luyn gaat de regio Delta zich oriënteren op de Millenniumdoelstellingen. Onder leiding van pastor Han Hoogakker gaat een bezinningsgroepje van start om te
onderzoeken wat voor bijdragen de kerken in die regio kunnen leveren aan het de Millenniumdoelstellingen.
Voor
meer
informatie
over
de
Millenniumdoelstellingen:
www.millenniumdoelen.nl. Voor meer informatie over de aanpak in de regio Delta: pastor Han
Hoogakker pastor@olvab.nl.
Bisschop in gesprek met pci’s in Haarlem
Op 15 maart zijn bisschop Punt en deken Cassee op bezoek geweest bij het Regionaal Overleg
Pci’s in Haarlem. In dit overleg treffen de pci’s uit de regio Haarlem elkaar regelmatig. In het
gesprek werd duidelijk hoe belangrijk de samenwerking tussen de pci’s in de toekomst gaat wor-
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den. De bisschop kan wel een kader scheppen, maar wil pci’s niet voorschrijven hoe zij in de
plaatselijke situatie concreet handen en voeten moeten geven aan de caritas. In een overleg kunnen ideeën worden uitgewisseld, ervaringen gedeeld worden en over gezamenlijke acties worden
overlegd. Het gesprek werd als bemoedigend ervaren. Voor meer informatie: diaken Andre Weijers; afweijers@bisdomhaarlem.nl.
Benoeming regiopastores voor de diaconie
Voor een aantal regio’s zijn er pastores benoemd met als aandachtsveld: diaconie en MOV. Niet
alleen parochies en pci’s gaan meer samenwerken, ook de pastores in een regio vormen een team.
Naast de verantwoordelijkheid voor het basispastoraat in de parochies, krijgen pastores ook een
regionale taak. Eén van die taken is de zorg voor de diaconie en het Missiewerk. De volgende
pastores zijn benoemd:
Purmerend: diaken Jack Noë
Zaanstreek: pastor Jan Broerse
Heemskerk: kapelaan Kaleab

Beverwijk kapelaan Kaleab/diaken Elroy
Kaak
Delta pastor Han Hoogakker
Haarlem diaken Andre Weijers
In Klaverblad en De Dammen zijn nog geen pastores benoemd met een regionale aanstelling.
Voor meer informatie Ernst Meyknecht: dhbdiakonie@antenna.nl
Bijdragen uit het Diaconale Fonds Dekenaat Haarlem
De volgende organisaties hebben een bijdrage gekregen uit het Diaconale Fonds van het Dekenaat. Het Regionaal Diaconaal Centrum IJmond-Noord, de Voedselbanken in Purmerend en
Zaandam, de stichting Moedige Moeders uit Volendam, het Interkerkelijk Diaconaal Beraad te
Zaandam, Comité Noodopvang Asielzoekers uit Heemskerk, en het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad te Haarlem. Tot nu toe is in totaal € 9000 uitgekeerd.
Voor meer informatie Ernst Meyknecht: dhbdiakonie@antenna.nl
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dekenaat Amsterdam
oecumenisch project eenzaamheid Hilversum
De Emmausparochie, de Bethlehemkerk en Versa gaan dit jaar gezamenlijk aandacht besteden aan
eenzaamheid in de wijk Hilversum-Zuid. Eenzaamheid komt niet alleen voor bij ouderen, ook veel
jongeren worden hiermee geconfronteerd. Dat eenzaamheid bij ouderen meer bekend is komt
misschien omdat het eerder herkend wordt. Door het wegvallen van een partner, door verminderde mobiliteit blijven mensen verstoken van sociale contacten, zoals verenigingen bezoeken en het
simpele boodschappen doen. Eenzaamheid bij jongeren is voor de buitenwereld minder makkelijk
te herkennen. Denk aan mensen die door de economische crisis hun baan hebben verloren, die in
financiële problemen zijn geraakt, die hun relatie op de klippen hebben zien lopen. Er zijn tal van
oorzaken waardoor mensen in onze samenleving buiten hun schuld in een isolement raken en hun
sociale contacten verliezen.
Het doel van de gezamenlijke initiatiefnemers is het beter herkennen en signaleren van mensen
die lijden aan eenzaamheid. Vervolgens willen zij proberen handvatten aan te reiken om mensen te
helpen tot een oplossing van hun problemen te komen door hen te verwijzen naar hulporganisaties zoals HiP, Versa of de Zonnebloem. De initiatiefnemers willen dit bereiken in samenwerking
met kerken en buurtcentra in Hilversum-Zuid. Op al deze locaties zullen folders liggen met informatie en contactadressen. De actie is gestart in de kerken op 28 februari, waar ruimschoots aandacht werd besteed aan dit onderwerp. In de loop van het jaar zullen op meerdere plaatsen informatieavonden over dit thema worden gehouden.
Meer informatie bij: dhr. Wim Ernst, wj.ernst@planet.nl
Medicijnbank opgericht in Amsterdam
Op 18 maart 2010 is de Stichting Medicijnpot opgericht ten behoeve van mensen in Amsterdam
Centrum/Oud-West die geen of te weinig geld hebben voor medicijnen. Het is een samenwerking tussen de kerken van Amsterdam Centrum, de Voedselbank van Amsterdam Centrum/Oud-West, de Kruispost van de gemeenschap Oudezijds 100 en de Medische Hulppost
stichting ‘De Voetzolen’. In het overleg tussen kerken en voedselbank is duidelijk geworden dat
nogal wat klanten van de Voedselbank moeite hebben om hun medicijnen te betalen. Vooral
sinds januari 2009 een aantal medicijnen niet meer vergoed worden. Het idee is toen geboren om
een Medicijnbank op te richten. Op 18 maart is daarom een stichting in het leven geroepen om
geld te verzamelen voor medicijnen. Vooral de diaconieën van de rooms katholieke kerken en de
PKN kerken in Amsterdam Centrum hebben hiervoor geld toegezegd. Het idee is om in de toekomst ook ziekenhuizen en apotheken aan te schrijven om medicijnen te doneren die nog te gebruiken zijn en anders weg worden gegooid. Vanuit de ervaringen die we zullen opdoen willen we
ons ook melden bij de politiek. We hopen op 1 mei daadwerkelijk te beginnen met medicijnen te
verstrekken. Dat gaat overigens altijd via een arts. De apotheek kan de rekening dan declareren
bij de Medicijnpot. Intussen blijkt dat de eigen bijdrage voor de ziektekosten omhoog gaat. Dus
we verwachten veel aanloop. Daarom is er wel wat geld nodig voor in de pot. Misschien dat andere PCI’s ons ook willen ondersteunen? Elke bijdrage is welkom
Diaken Eugène Brussee
Penningmeester van Stichting De Medicijnpot
Email: ebrussee@chello.nl ; Tel.: (020) 3307837
Spelen, Voor Elkaar!
Spelen, Voor Elkaar (SvE) is een diaconale werkgroep i.o. in kerk De Goede Rede in Almere
Haven. Zij heeft als doel het bevorderen van sport en spel (als ontspanning en ontmoeting) in de
wereld in het algemeen en in Almere Haven in het bijzonder. Hoewel geen nadruk wordt gelegd
op de kwetsbare mensen in Almere Haven, zijn zij essentieel voor het succes van SvE. Reden
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voor geen nadruk is dat SvE sport en spel ziet als een middel om mensen ontspannen in contact
te brengen met elkaar los van hun achtergronden. Spiritus Sanus In Corpore Sano is het motto
van SvE waarbij Corpore mede staat voor de hersenen, en Spiritus voor de verdieping.
Het project Speelkans van SvE beoogt elke Almere Havenaar (m/v) de gelegenheid te bieden
(Speelkans) om ten minste 1 maal per week tafel- en bordspellen te komen spelen en zo anderen
te ontmoeten in de gemeenschapsruimte van de kerk. Een vrijwillige financiële bijdrage wordt
gevraagd om de operationele kosten te dekken. Geld dat bij voorkeur overblijft, kan gaan naar
gerelateerde externe diaconale doelen zoals dichtbij: een zomerkamp voor kinderen of ver weg:
speelgoed voor de 'derde' wereld. Deze doelen worden onopdringerig onder de aandacht gebracht wanneer de Speelkans open is. Binnen Speelkans zijn weer verscheidene initiatieven zoals
het regelen van vervoer voor minder validen en het met elkaar delen van soep met brood.
Naast het belang voor de doelgroep en de externe diaconale doelen ziet SVE ook een belang van
Speelkans voor de diaconale vrijwilligers zelf. Zij kunnen in deze ontspannen omgeving ook zelf
even proberen te ontspannen door mee te spelen, bijvoorbeeld als ontbrekende vierde speler bij
Mah Jong. Zo vallen merkbaar grenzen weg tussen doelgroep en organisatie en wordt er eenheid
beleefd waar eenheid is.
Frans Vrijmoed
+31 (0)20 513 8254 / +31 (0)62 000 6737
frans_vrijmoed@nl.ibm.com
dekenale diakonale dag in Amstelveen
Zaterdag 20 maart waren ongeveer vijftig mensen bijeen in de Titus Brandsma parochie in Amstelveen voor de jaarlijkse dekenale diaconale dag. Na het openingswoord van de deken, Ambro
Bakker, werden we in het thema ingeleid door Rikko Voorberg, een jonge theoloog van christelijk
gereformeerde huize, die bevlogen vertelde over de noodzaak van het waar maken van je geloof,
het daadwerkelijk doen wat je gelooft. Na een heerlijke lunch waren er in de middag twee rondes
met workshops. Daar werd verteld over voorbeelden van parochies en regio's die een manier
hebben gevonden om diaconaal actief te zijn. De onderwerpen waren:
•

Samenwerking in de regio (ervaringen uit de regio Amstelland);

•

Mee-eten op afstand (een project in de regio Amstelland);

•

Hoe kan de stichting Present als diaconaal instrument in de parochie werken?; Hoe kan
de stichting HiP als diaconaal instrument werken in de parochie/de regio?;

•

Kerk met Stip (omgaan met ex-gedetineerden in uw parochie);

de Gideonsbende (een digitaal diaconaal netwerk in de regio).
Om 14.30 uur was er een korte afsluitende viering. De reacties op deze dag waren zonder meer
allemaal positief: inspirerend, informatief, goed om mee aan de slag te gaan. En plezierig om elkaar te ontmoeten. En goed verzorgd.
•
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VIVATUR
Halfjaar verslag
Periode juli t/m december 2009
Almere, januari 2010
Personeelsbezetting
Gedurende de rapportage periode zijn er geen veranderingen geweest in de personeelsbezetting.
Vrijwilliger
Gedurende de rapportage periode zijn er geen vrijwilligers ingezet ter ondersteuning van het project Vivatur.
Woningen
Gedurende de rapportage periode is gebruik gemaakt van de woningen gelegen aan de Bunuellaan 77 te Almere stad met als wooncoach Annemieke Roetman en aan de Vrijmarkt 198 met als
wooncoach Hadria Martina.
Aanmeldingen
Maand juli
Geslacht
Datum en wijze
aanmelding
V
14-07-09
Maatschappelijk
werk Almere
M
30-07-09
Nw Perspectieven
Maand augustus
Geslacht
Datum en wijze
aanmelding
V
03-08-09
Nw veldzicht
M
24-08-09
B.J.Z. Almere
Maand september
Geslacht
Wijze aanmelding
M

Contra indicatie

Kandidaat

Contra indicatie

Genomen acties/
bijzonderheden
Is geplaatst
Kandidaat

Contra indicatie

29-09-09
Rentrey

Maand oktober
Geslacht Datum en wijze
aanmelding
M
01-10-09
Bewoner Vivatur
V
16-10-09

Genomen actie/
bijzonderheden
Kandidaat

Contra indicatie

Genomen acties/
bijzonderheden
Niet gekomen

Genomen acties/
bijzonderheden
Kandidaat
Is geplaatst
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V
M

Coach Amsterdam
26-10-09
Leger des Heils
28-10-09
Nw Perspectieven

Maand november
Geslacht
Datum en wijze
aanmelding
M
09-11-09
B.J.Z. Almere
V
04-11-09
Blijfgroep Amsterdam
M
13-11-09
Nw. Perspectieven
V
24-11-09
Bewoner Vivatur
V
26-11-09
Coach Amsterdam
Maand december
Geslacht Datum en wijze
aanmelding
M
01-12-09
M
M
V
M
M
M

07-12-09
Nw Perspectieven
09-12-09
Nw. Perspectieven
11-12-09
MBO college
14-12-09
Internet
14-12-09
JIP Almere
15-12-09
JIP Almere

Kandidaat
Heeft andere
plek gevonden

Contra indicatie

Genomen acties/
bijzonderheden
Kandidaat
Kandidaat
Kandidaat
Wordt nog onderzocht of
Vivatur een geschikte plek is
Kandidaat

Contra indicatie

Genomen acties/
bijzonderheden
Afspraak verzet
naar 2010

Geen dagbesteding
geen inkomen
Kandidaat
Kandidaat
Niet gekomen
Kandidaat
Niet gekomen

Instroom
Tweede half jaar Bunuellaan 77:
Plaatsing jongere per 24-08-09
Plaatsing jongere per 04-09-09
Plaatsing jongere per 12-11-09

Tweede half jaar Vrijmarkt 198 :
Plaatsing jongere per 05-09-09
Plaatsing jongere per 01-11-09

Uitstroom
Tweede half jaar Vrijmarkt 198 :
Voortijdige uitstroom: 01-09-09
Naar zelfstandige woonruimte: 20-10-09

Tweede half jaar Bunuellaan 77:
Voortijdige uitstroom: 01-08-09
Voortijdige uitstroom: 08-08-09
Voortijdige uitstroom: 12-11-09
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Reden voortijdige uitstroom
Tweede half jaar Bunuellaan 77:
• Jongere is terug gegaan naar thuissituatie
• Jongere had geen dagbesteding en geen inkomen. Kon geen motivatie opbrengen om hier
aan te werken
• Jongere is terug gegaan naar thuissituatie
Tweede half jaar Vrijmarkt 198:
• Jongere was al te lang in het project zonder de gestelde doelen te bereiken
Incidenten
Tweede half jaar Bunuellaan 77:
• Geen incidenten
Eerste half jaar Vrijmarkt 198:
• Geen incidenten
Tabel bezettingsschema jongeren 2de halfjaar
Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Bunuellaan

4

2/3

3/4

4

4

4

Vrijmarkt

4

4

3/4

3/4

4

4

6/7

6/8

7/8

8

8

Aantal jongeren 8
Begeleidingsdoelen

Code 1 : omgaan met financiën
Code 2 : omgaan met conflicten, zelfbeheersing
Code 3 : verbeteren zelfzorg
Code 4 : inzicht maatschappelijke omgeving
Code 5 : invulling vrije tijd
Code 6 : inzicht in eigen handelen

Code 7 : versterken sociale netwerk
Code 8 : inzicht in verantwoordelijkheden
Code 9 : verbeteren Nederlandse taal
Code 10: behalen diploma
Code 11: uitkeringsonafhankelijkheid
Code 12: voorbereiding uitstroom
Code 13: zelfstandig kunnen handelen

Begeleidingsdoelen per woning
Bunuellaan
tweede halfjaar

Vrijmark

tweede halfjaar

Jongere 1 C.Z.

1,6,8,

Jongere 1 T.W.

12

Jongere 2 D.W.

1,2,4,8

Jongere 2 J.C.

1,12

Jongere 3 M.D.

1,6,8

Jongere 3 M.P

1,6,10,12

Jongere 4 M.S.

5,7,10

Jongere 4 L.B.

1,6,8,10
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Jongere 5 E.S.

1,11

Jongere 5 M.C.

1,8,10

Jongere 6 W.V.

1,6,13

Jongere 6 N.S.

1,6,11

Jongere 7 A.S.

1,8,10

Begeleidingsdoelen jongeren
Code tweede
half jaar
Code 1 11
Code 2 1
Code 3 0
Code 4 1
Code 5 1
Code 6 5

Code
Code 7
Code 8
Code 9
Code 10
Code 11
Code 12
Code 13

tweede
half jaar
1
6
0
5
2
1
1

Samenwerking met externen
Het project is vanaf 1 januari 2008 ondergebracht bij Nieuw Veldzicht welke valt onder de
L.S.G. groep. Gedurende de rapportage zijn er verschillende aanmeldingen geweest, deze bracht
een intensieve samenwerking met verschillende instanties met zich mee. Gedurende de rapportage zijn contacten geweest met verschillende instanties t.w.:
• Klankbordgroep: overleg orgaan van verschillende instanties in Almere
• Nieuwe Perspectieven: maandelijks een casusbespreking
• Er is een samenwerking tot stand gebracht met de Korte Golf van Nieuw Veldzicht. Tijdens vakantie of ziekte van een mentor van Vivatur wordt de vervangen door een medewerker van de Korte Golf.
• Mentoren van Vivatur nemen geregeld deel aan de teamvergaderingen van de Korte Golf
• Maandelijks overleg met behandelcoördinator Nieuw Veldzicht
• De bereikbaarheidsdienst wordt gedaan door Nieuw Veldzicht in samenwerking met
Nieuwe Perspectieven
• Oscar: overlegorgaan van verschillende vormen van hulpverlening in Almere
• U.W.V.
• B.B.A.
• B.J.Z.
• Woningbouwcoöperatie
• Room4U (begeleid kamerbewoon project van het Leger des Heils)
• Tactus
• ESAR: registratie systeem voor probleem jongeren in Almere
• Cursus gevolgd: Puberbrein
Budgetteren voor jongeren
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