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Inleiding
In dit jaarverslag schrijven we over de inhoudelijke verantwoording van onze werkzaamheden in het jaar 2016.
De nadruk lag dit jaar op het creëren van nieuwe projecten. Dat is gelukt en een aantal van de nieuwe projecten
is al gestart in hetzelfde jaar dat zij werden ontwikkeld.
Er valt te denken aan: het maatjesproject met vluchtelingen, het oprichten van een stichting voor nabestaanden na zelfdoding, een project rondom
Duurzaamheid en het PCI ondersteuningsproject.
Daarnaast hebben we in 2016 de nieuwe website én facebookpagina in
gebruik genomen. Op de facebookpagina doen we regelmatig verslag van
onze activiteiten met foto’s of delen we relevante nieuwsberichten en aankondigingen. Op onze website is uitgebreidere informatie te vinden over
projecten, visie, werkwijze en de mogelijkheden om mee te kunnen doen.
In dit jaarverslag zal dan ook vaak worden verwezen naar de website.
Verder proberen we iedereen met ons te laten mee bouwen aan die rechtvaardige samenleving. Zo nodigen we je uit om ideeën te delen, om te sparren, om vrijwilligerswerk te doen, om deel te nemen in een beleidsgroep,
om je eigen idee te financieren via het ‘Geloven op maandag-fonds’ (zie
hieronder) en op vele andere manieren. Wellicht kunnen we je ook ondersteunen bij het vormgeven van jouw idee! We zijn van mening dat we elkaar
nodig zijn om de samenleving nét wat meer kleur te geven. Ook als je hierover meer wilt weten, verwijzen we je graag naar onze website.
Namens het bestuur en het operationeel team, wens ik je veel leesplezier!
Gerard Agterkamp,
coördinator
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Beleid
Vanuit Solidair Groningen & Drenthe willen we bouwen aan een rechtvaardige samenleving waarin iedereen op een volwaardige manier mee mag
doen. De samenleving is dynamisch en geen vaststaand geheel. Om mee
te doen en om te bouwen aan een rechtvaardige samenleving, moeten we
inspelen op trends en steeds opnieuw bekijken wat we daarvan vinden en
hoe we er wel of niet op willen reageren. Ook bekijken we steeds opnieuw
hoe deze trends zich verhouden tot onze katholieke identiteit.
We organiseren daarom regelmatig een beleidsdag voor het bestuur en operationeel team. In 2016 werd er in oktober een beleidsdag georganiseerd.
Eén van de belangrijkste actiepunten, welke uit deze dag is voortgekomen,
is dat we een beleidsgroep gaan opzetten (met onder andere mensen uit de
doelgroepen) die het bestuur en de professionals kan adviseren of waarmee
zij kunnen klankborden.
De complete tekst is op onze website te lezen:
www.solidairgroningendrenthe.nl
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Een andere belangrijke beleidsontwikkeling uit 2016 is dat er een eerste
aanzet is gedaan tot de ontwikkeling van preventie ongewenst gedrag. We
hebben tot op heden gelukkig nooit te maken gehad met ongewenst gedrag, maar het is goed hier beleid op te hebben. Dit beleidspunt wordt in
2017 verder uitgewerkt.

Geloven op maandag-fonds
Het ‘Geloven op Maandag-fonds’ is een fonds dat wordt beheerd door de
Ma-instellingen in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Door middel van dit
fonds stimuleren en ondersteunen de Ma-instellingen parochies, katholieke
organisaties en katholieke individuen tot diaconale inzet. Soms is een kleine
financiële bijdrage noodzakelijk om een activiteit mogelijk te maken. In dat
geval kunnen bovengenoemde organisaties een aanvraag indienen bij het
Geloven op Maandag-fonds.
In Groningen & Drenthe zijn in 2016 drie aanvragen geweest en alle drie zijn
toegekend. Twee cursisten van de diaconale leerweg hebben een aanvraag
gedaan, namelijk voor het project ‘Goede grond’ en het project ‘Kwiek’. Verder is er een aanvraag geweest van jongeren uit Zuidoost Drenthe. Zij hebben de Passion opgevoerd en zijn daarna bij ouderen op bezoek geweest
om licht en aandacht te brengen. Al deze aanvragen zijn toegekend.
Wil je een aanvraag doen? Dit kan via:
http://www.solidairfriesland.nl
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Verslagen van projecten en trainingen
In 2016 hebben we aan verschillende trainingen en projecten gewerkt.
Hieronder doen wij verslag van deze projecten en trainingen.

Levensblog
Een levensboek maken, maar dan anders.
Via Levensblog gaan jongeren in gesprek met ouderen
in de eigen regio. Dit gesprek mag over van alles gaan:
vroeger, nu en toekomst. Onderwerpen waarover bijvoorbeeld gesproken
kan worden: school, wonen, werken, relaties.
Jongeren maken vervolgens geen boek over deze gesprekken, maar een
blog, een vlog of een plog en ze posten deze online. Na een half jaar gaan
we met enkele jongeren en ouderen de verschillende verhalen analyseren.
We kijken dan samen of er verbeteringen in de regio nodig zijn en hoe dit
mogelijkerwijs opgepakt kan worden.

Training aan jongeren die de workshop nu geven. Locatie: Jimmy’s Groningen.

In het afgelopen zijn een aantal jongeren getraind in het geven van de workshop. Op deze manier kunnen alle jongeren uit de provincies Groningen &
Drenthe meedoen aan het project. De workshops worden gegeven op scholen, jongerencentra, jeugdgroepen enzovoorts.
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Ook geïnteresseerd in een workshop voor jongeren? Neem dan contact met
ons op, zie voor meer informatie onze website! De eerste blogs zijn inmiddels te lezen op www.levensblog.nl We voeren dit project uit met de stichting Plattelandsjongeren.nl. en het loopt nog tot eind 2017.
Jongerenproject woonwagenpastoraat
In de zomer van 2012 is SGD gestart met een jongerenproject waarin de verbinding werd gelegd tussen jongeren uit het woonwagencentrum en jongeren uit de parochie. Dit project is eind 2016 afgerond, maar nog niet afgelopen.2016 is een boeiend en interessant jaar geweest. We hebben voet aan
de grond gekregen in het woonwagencentrum en hebben de jongeren en
familieleden leren kennen. Tegelijkertijd hebben we ook gemerkt hoe moeizaam een project kan lopen. Thema’s, die het afgelopen jaar in het bijzonder
hebben gespeeld en / of aan de orde gekomen zijn: Kwetsbaarheid, worstelingen tussen het ‘goede’ en het ‘kwade’, zoekende naar de eigen identiteit,
en vooroordelen. Zo gaf pater Frans onlangs aan: ‘het project dreigde te
mislukken, maar uiteindelijk hebben we iets boven water gekregen wat nog
veel waardevoller is’.

Foto van de reizende tentoonstelling
O Lungo Drom.

Actief aan de slag met werkvormen, woonwagenproject Solidair Groningen & Drenthe.

In oktober hebben we met een groep de tentoonstelling ‘O lungo Drom’ (de
lange weg) in Oldenzaal bezocht. Dit ging letterlijk over de lange weg die
Roma en Sinti af hebben moeten leggen. Een weg die nog niet is geëindigd.
Omdat we het gevoel hebben dat we de jongeren nu niet kunnen ‘loslaten’ wordt er in samenwerking met het bisdom Groningen-Leeuwarden een
nieuw project ontwikkeld.
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Nabestaan na zelfdoding
Hoe doe je dat? Hoe kun je na een zelfdoding van een geliefde de draad van je eigen leven weer oppakken? Deze
vraag is lastig te beantwoorden. Voor de mensen die het
hebben meegemaakt, geldt dat zij, ieder op zijn of haar eigen wijze het nabestaan vormgeeft. Solidair richt samen met nabestaanden een lotgenotengroep op voor de provincie Groningen. Het doel van deze groep is om mensen die een geliefde door zelfdoding hebben verloren een plek te bieden en
de emotionele ondersteuning te verbeteren. In 2016 is de werkgroep opgezet en in 2017 zal de stichting worden opgericht. Meer weten of meedoen,
kijk dan op onze website.
Maatjesproject vluchtelingen
Op verschillende plaatsen worden activiteiten voor vluchtelingen en statushouders georganiseerd. Daarnaast blijkt dat vluchtelingen en statushouders
behoefte hebben aan persoonlijk contact en ontmoetingen met Nederlanders. Deze groep heeft, net als ieder ander, behoefte aan sociale relaties.
Naast deze behoefte, kan persoonlijk contact
tussen de vluchteling of statushouder en Nederlanders bijdragen aan de integratie van de vluchteling of statushouder in Nederland. Daarom is
Solidair Groningen & Drenthe samen met Solidair
Friesland in het najaar van 2016 gestart met een
vooronderzoek naar waar precies de behoefte
ligt en heeft hiervoor projectsubsidie ontvangen.
In dit vooronderzoek heeft Solidair Groningen & Drenthe samenwer
king met verschillende organisaties gezocht en gevonden. Op dit
moment werkt zij samen met de stichting Groningen Verwelkomt aan een
buddy en community-traject in de stad Groningen. Het is de bedoeling om
dit concept uit te breiden naar verschillende plaatsen in de provincie Groningen. In Drenthe heeft Solidair Groningen & Drenthe de samenwerking
met stichting INLIA gevonden en zij willen gezamenlijk een maatjesproject
starten. Voor de verschillende trajecten zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Meer informatie via onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/solidairgroningendrenthe/
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Sint Maartenconferentie ‘Gastvrijheid’
‘Leerzaam, inspirerend en voldeed aan de verwachtingen.’
Op 19 november vond de 5e Sint Maartenconferentie plaats. De Sint Maartenconferentie is een conferentie met een diaconaal thema en wordt georganiseerd door stichting de KIM, Solidair Friesland en Solidair Groningen
&Drenthe. De Sint Maartenconferentie vindt eens in de twee jaar plaats.
Het afgelopen jaar stond de dag in het teken van Gastvrijheid aan Vluchtelingen. We kijken terug op een geslaagde dag.

Foto gemaakt tijdens de 5e Sint Maartenconferentie
op 19 november 2016 in Groningen.

Burgemeester Den Oudsten, theoloog Borgman en schrijver/dichter Al
Galidi spraken over het thema Gastvrijheid. Den Oudsten benadrukte onder meer dat er genoeg maatschappelijk draagvlak is om met mensen in
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gesprek te gaan, ook met vluchtelingen. En hij leerde zijn gehoor ook dat
gastvrijheid op een bepaald moment overgaat in samenleven. Meedoen is
dan het devies. Borgman leerde ons dat solidariteit geen keuze is, maar een
inzicht! Al Galidi sprak en las voor uit zijn boek ‘Hoe ik talent voor het leven
kreeg’ en uit zijn gedichtenbundel ‘Koelkastlicht’.
“De sprekers vonden wij heel goed, vanuit verschillende standpunten werd
het thema “Gastvrijheid” belicht, de sprekers en de dagvoorzitter waren geweldig”
Na de lunch kon iedereen kiezen uit diverse workshops. Zo was er een workshop over een maatjesproject voor jonge vluchtelingen of stond men stil
wat kerken kunnen doen en betekenen voor nieuwkomers.
‘Geslaagde conferentie met prima sprekerscast die de vluchtelingenkwestie
van verschillende kanten belichtte en goed gelegenheid tot netwerken bood,
de catering was super, de locatie was gemakkelijk te vinden, veel parkeerruimte en zeer uitgebreide lunch’.
Ten slotte werd het theaterstuk ‘As I left my fathers’ house opgevoerd door
de groep New Dutch Connections. Deze indrukwekkende voorstelling gaat
over drie mensen die hebben moeten vluchten vanwege de oorlog. De deelnemers werden zichtbaar geraakt door de confronterende verhalen die de
acteurs vertelden.
‘We hebben weer eens geestelijk voedsel gekregen waar je iets mee kunt,
ook de theater opvoering aan het einde zeer indrukwekkend waar je verdrietig en emotioneel van werd, jongeren en jong volwassenen zouden dit
moeten zien, ik denk dat velen van hen hierdoor geraakt worden en er over
na gaan denken.’

Op www.sintmaartenconferentie.nl
staat meer informatie over deze
inspirerende dag.
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Versterking Parochiële Caritasinstellingen (PCI’s)
De geschiedenis van de PCI gaat terug naar de periode toen de overheid
geen tot weinig bijstand verleende aan mensen die in armoede verkeerden.
De naam ‘PCI’ werd dan ook wel verbonden aan armenzorg. Kerken zagen
armenzorg als hun religieuze verplichting en veel kerken hadden een eigen
armbestuur en beheerden diverse weeshuizen en gasthuizen. Later is de PCI
in ons bisdom steeds meer op de achtergrond geraakt.
Maar de noden zijn de wereld helaas niet uit. Op dit moment worden nieuwe impulsen aan PCI’s gegeven. In het beleidsplan van het bisdom staat dat
iedere nieuwe parochie moet beschikken over een goed werkbare PCI. Dit
betekent dat de bestaande PCI’s ook moeten fuseren en wanneer er nog
geen PCI bestaat, zal deze opgericht moeten worden.
Vanuit de PCI wordt omgezien naar de noden die er in de omgeving zijn.
Vervolgens wordt vanuit de PCI bekeken hoe zij verandering in de situatie
kan brengen. Zij probeert hiervoor gelden te werven en te beheren. Het
werkgebied van een PCI omvat de hele parochie, maar zij is er ook voor
mensen die geen parochianen zijn.
In het verleden hebben het bisdom, Solidair Friesland en Solidair Groningen
& Drenthe PCI’s mogen ondersteunen bij de fusie en / of oprichting. Vanaf
het najaar van 2016 is dit begeleidingstraject opnieuw in werking gezet. Het
bisdom kan PCI’s ondersteunen bij het procedurele proces. Solidair levert
inhoudelijke begeleiding en input. Neem hiervoor gerust contact met ons
op.
Diaconale leerweg
Op maandag 20 juni vond er in Beetsterzwaag een feestelijke afsluiting
plaats van de ‘diaconale leerweg’. Dit was een gezamenlijke afsluiting met
cursisten van Solidair Friesland. Er werden deze avond maar liefst 23 certificaten en diploma’s uitgereikt. Met deze feestelijke afsluiting kwam er tegelijkertijd ook een einde aan de cursus.
Het sluitstuk van de diaconale leerweg bestond uit het ontwerpen van een
eigen diaconaal projectplan. De cursisten hebben op een creatieve wijze
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nieuwe projecten bedacht en geschreven. Er hebben zich een aantal
nieuwe projectleiders ontpopt.
Deze nieuwe projectleiders zijn nu
hard bezig om hun nieuwe plannen
van de grond te tillen.
De plannen van de cursisten van
Groningen & Drenthe zijn terug te
lezen in het nieuwsarchief op onze
website.
Dit was de tweede keer dat er een
diaconale leerweg georganiseerd
werd. Na het grote succes van de
eerste twee leerwegen worden nu
mogelijkheden onderzocht voor
een derde leerweg.

Foto gemaakt tijdens de
feestelijke afsluiting in Drachten.

M25
We zijn al enkele jaren actief met M25 en met resultaat: in verschillende
parochies steken jongeren een paar keer per jaar hun handen uit de mouwen voor hun medemens. Jongeren worden er vaak heel erg blij van om
iets voor iemand te kunnen betekenen en om op praktische wijze handen
en voeten aan hun geloof te kunnen geven. De activiteiten van M25 worden
dan ook gekoppeld aan de Bijbeltekst Mattheus 25 en de
zeven werken van barmhartigheid.
In 2016 jaar hebben Elziena Taute (Solidair Friesland) en
Krista Russchen (Solidair Groningen & Drenthe) hun erva-
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ringen van de afgelopen jaren gebundeld in een werkboek M25. Op deze
wijze kunnen parochies of anderen waar nog geen M25 bestaat, eenvoudig
starten met M25. Ook zijn allerlei werkvormen gebundeld. Een papieren
versie van het werkboek is bij ons te bestellen, maar het werkboek met alle
bijlagen (de werkvormen) zijn ook gratis te downloaden op onze website
onder de pagina ‘Materiaal’.
Het project M25 in haar huidige vorm hebben we in juni 2016 afgerond. In
verschillende parochies kan M25 ook zonder hulp van ons voortbestaan.
Wel werken we momenteel hard aan een nieuw project, om M25 nog groter
te maken en misschien zelfs oecumenisch op te zetten…to be continued!
Meer weten of meedoen? Neem dan eens contact met ons op!
Jongerenproject Zuidoost Drenthe
In navolging van het jongerenparticipatieproject in de Heilige Kruis parochie
(2014 en 2015) zijn we in 2016 met een soortgelijk project in de parochie
‘Maria, hertogin van Drenthe’ gestart. Deze parochie is op 1 januari 2017
gefuseerd. Het doel van het project is dat jongeren mededrager worden van
de nieuwe parochie. Dit betekent dat zij plekken innemen op verschillende
parochiële terreinen en dat zij hiervoor ook de ruimte krijgen.

Tijdens de ludieke wervingsactie gaan de jongeren met
een pausmobiel te water tijdens ter dam, ter vaart en in
’t Compas (150 jaar BargerCompascuum).
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Het idee was dat jongeren in het eerste jaar een beleidsplan zouden schrijven en in het tweede jaar hun plek zouden innemen. Jongeren gaven echter
aan dat zij het lastig vinden een beleidsplan te schrijven, terwijl ze zelf niet
goed weten wat deze terreinen inhouden. Ze hebben 2016 daarom aangegrepen om te oefenen op de verschillende terreinen. Ook hebben ze vanuit
Solidair Groningen & Drenthe training ontvangen. De jongeren hebben een
viering georganiseerd, die ‘anders dan anders’ was, ze hebben een ludieke
wervingsactie gehouden en ze hebben een M25 activiteit georganiseerd.
Op dit moment schrijven zij hun beleidsplan. Ze zijn enthousiast en noemen
zichzelf het reanimatieteam van de katholieke kerk in Drenthe.
De teksten die jongeren hebben geschreven voor de ‘anders dan anders’
viering zijn prachtig en hier terug te lezen: http://solidairgroningendrenthe.
nl/images/stories/doc/overweging-verwondering.pdf
Dit project loopt t/m 31 december 2017.
Pop-up winkel
Van november 2016 t/m januari 2017 is er voor de tweede keer een kerkelijke pop-up winkel ‘een mooi verhaal’ in Assen gerealiseerd. Solidair Groningen & Drenthe heeft samen met de jeugdwerker van de PGA een jongerenprogramma in de pop-up winkel georganiseerd.

Foto gemaakt tijdens het programma #Dare
tijdens het jongerenprogramma van de pop-up winkel.
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Het
jongerenprogramma
bestond uit drie dagdelen en waren
getiteld:#share, #care en #dare.
Jongeren werden uitgedaagd om
zich actief in te zetten voor anderen en om kennis te maken met personen die ze normaal niet snel zouden
tegenkomen. Het programma was actief en leuk tegelijk. De belangrijkste
verdiensten zijn dat jongeren met verschillende achtergronden dichter bij
elkaar zijn gebracht, dat jongeren hebben ontdekt wat ze voor anderen kunnen betekenen en dat jongeren ontdekt hebben dat ieder mens een verhaal
te vertellen heeft.
Het materiaal en de werkvormen die we hebben gebruikt tijdens de bijeenkomsten stellen we gratis beschikbaar via de pagina Materiaal op onze
website.
Het materiaal is erg geschikt om in zijn geheel of deels te gebruiken voor
bijeenkomsten met jongeren. Heb je ook leuke ideeën, waarbij je de input
van Solidair Groningen & Drenthekunt gebruiken? Neem dan eens contact
met ons op!
Armoedeprojecten
Armoede bestaat helaas nog steeds, ook in
Nederland. Door armoede kan iemand niet
volwaardig meedoen in de samenleving. Dit
vinden wij onrechtvaardig en daarnaast is
armoede niet goed voor het algemeen welzijn. Armoede is altijd een speerpunt in ons
werk geweest en ook het afgelopen jaar hebben wij ingezet op verschillende
projecten rondom armoede. We zullen ons ook in de toekomst blijven inzetten om de positie van mensen in armoede te verbeteren.
Training armoede onder de loep

De essentie van de training ligt vooral in het aansluiten bij de behoefte en
belevingswereld van mensen in armoede. De begeleiding van mensen in
armoede wordt hierdoor meer effectief en de begeleiding levert meer resul-
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taat op. Deze training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers, die met
mensen in armoede werken. Binnen Solidair Groningen & Drenthe hebben
we na het vertrek van Ellen, Krista opgeleid om deze training te geven. De
training is in 2016 enkele keren gegeven en is nog steeds beschikbaar. Voor
meer informatie zie onze website.
Symposium ‘wat doet armoede met een kind’

In februari organiseerden Humanitas Westerkwartier, Voedselbank Westerkwartier, Stichting Leergeld en Solidair Groningen & Drenthe het symposium ‘wat doet armoede met een kind’. Het doel was om meer bewustzijn
te creëren. Er werden diverse workshops aangeboden en de inleiding werd
verzorgd door Solidair Groningen & Drenthe.
Kanskaarten

Vaak weten mensen niet welke regelingen er zijn en waarop ze aanspraak
kunnen maken. Daarnaast is het soms lastig om de juiste regeling aan te vragen. Veel mensen laten dan ook geld liggen door geen aanspraak te maken
op voorzieningen en regelingen die er zijn. De kanskaart is een kaart waarop
alle landelijke en regionale voorzieningen en regelingen staan. Getrainde
vrijwilligers bezorgen deze kaarten in wijken en straten. Ze halen deze twee
weken later op met de vraag of er nog vragen over zijn. De vragen worden
doorgezet naar hulpverleningsinstanties. Uit ervaringen met het project is
gebleken dat bij 10% van de bezorgde kaarten een hulpvraag bestaat.
Solidair Groningen & Drenthe heeft dit
project in 2014 en 2015 i.s.m. Humanitas
en CMOSTAMM uitgevoerd in de provincie Groningen. In 2016 heeft Solidair nog
een instructie gegeven aan vrijwilligers,
die de kaart ophalen en bezorgen. Op dit
moment wordt met BOKD en Humanitas
gewerkt aan een vervolg traject in de provincie Drenthe. Houd onze website in de
gaten!
Als je meer wilt weten of mee wilt doen - neem dan eens contact met ons op.
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Vooruitblik
Het jaar 2017 staat bol van de verschillende projecten waarvan al een beeld
is geschetst in de inleiding. Op onze website staat een overzicht van de projecten waaraan op dit moment wordt gewerkt.
Daarnaast is de organisatie zich aan het bezinnen welke plaats de waarden
uit de Katholieke Sociale Leer hebben binnen onze projecten. Er wordt een
beleidsgroep opgericht die inhoudelijk meer input gaat leveren. Op deze
manier kunnen we de vertaalslag maken naar programma’s waarin de waarden zoals personalisme, solidariteit, subsidiariteit en bonum commune nadrukkelijker aanwezig zijn.
Interesse om mee te doen? Neem dan contact met ons op.
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Financiën
Het is elk jaar opnieuw een uitdaging om de begroting dekkend te krijgen.
Dat is in 2016 helaas niet gelukt. Het was een jaar waarin erg veel tijd is
besteed aan opbouw, oriëntaties en vooronderzoeken. Solidair is volledig
afhankelijk van projectgelden, die bestemd zijn voor specifieke projecten.
Het noodzakelijke vooronderzoek wordt niet of nauwelijks gefinancierd. Dat
stelt ons elk jaar voor een grote uitdaging.
Dankzij het vele voorbereidende werk in 2016 is er voor 2017 een positieve
prognose ontstaan.
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Dankwoord samenwerkingspartners,
donateurs en financiers
Zonder de vele financiers, donateurs, samenwerkingspartners en fondsen
kan Solidair niet bestaan. We willen jullie allen dan ook hartelijk bedanken
voor de samenwerking die vaak verder gaat dan alleen het ontvangen van
een financiering voor een project of een financiële bijdrage.
Solidair werkt met tientallen verschillende financiers samen om alle projecten te kunnen uitvoeren, waaronder deze fondsen: Kansfonds, Konferentie
Nederlandse Religieuzen, Porticus, Haëlla Stichting, Kerk en Wereld, RDO
Balije van Utrecht, VSB Fonds, Stedelijke Caritas Instelling en gemeenten,
parochies en Parochiële Caritas Instellingen.
Voor meer informatie over de financiële situatie van de stichting verwijzen
we je graag naar de jaarrekening 2016. Deze is via de website te bekijken.
Solidair heeft een ANBI keurmerk en daardoor zijn giften voor de belasting
aftrekbaar.
In projecten werkt Solidair Groningen & Drenthe ook bijna altijd samen met
andere organisaties. Ook deze organisaties willen we hartelijk danken voor
de prettige samenwerking. Organisaties waar wij in 2016 onder andere mee
samengewerkt hebben, zijn:
Bisdom Groningen Leeuwarden, BOKD, stichting IETA, Humanitas (verschillende afdelingen van verschillende locaties), Stichting Leergeld Westerkwartier, Voedselbank Westerkwartier, de andere MA-instellingen in Nederland,
de protestantse gemeente Assen (PGA), stichting Plattelandsjongeren,
CHJC, Contrario, COC Groningen en Drenthe, stichting O, newo-drom, diocesane werkgroep woonwagenpastoraat, Lentis, INLIA, stichting Groningen
Verwelkomt Vluchtelingen, ROC’s in Groningen en Drenthe, The new Dutch
Connections, Geloven in Samenleven, verschillende parochies en PCI’s,
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, Kleurrijk Fryslân,
Jongerencentrum Express Uithuizen, CMOSTAMM, Stichting Nabestaan na Zelfdoding Friesland, New Dutch Connections en Noorderpoort.
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