NEW@HOME
New@home is een maatjesproject waarin jonge
nieuwkomers in ons land, in de leeftijd van 1218 jaar, gekoppeld worden aan een maatje in de
leeftijd van 18-30 jaar. De jonge nieuwkomers
zitten op een Internationale Schakelklas. Via de
maatjes leren de jonge nieuwkomers meer over
de Nederlandse cultuur, doen ze mee aan buitenschoolse activiteiten, vergroten ze hun sociaal netwerk.
Het project is tientallen jaren geleden ontwikkeld in Zwolle en is door de succesformule in
diverse andere steden opgepakt, waaronder in
Rotterdam, Deventer en Leeuwarden. In 2015 is
de New@home- methodiek opgenomen in de
databank van effectieve jeugdinterventies.
Door de goede resultaten in andere steden is
Solidair Groningen & Drenthe in 2017 gestart
met een voorverkenning van dit project. Ze
heeft daarbij onderzocht of het ook mogelijk
is om New@home in haar werkgebied op te
zetten. Ze heeft de samenwerking gezocht met
de ISK Groningen en er ontstond een goede
uitgangsituatie om met het project te starten.
Solidair Groningen & Drenthe heeft in 2017 de
voorbereidingen getroffen om in januari 2018 te
starten met een pilot van het project.

JONGERENPROJECT
ZUIDOOST DRENTHE

TRAINING ARMOEDE
ONDER DE LOEP

In dit tweejarige jongerenproject zijn de jongeren begeleid van de parochie ‘Maria, hertogin
van Drenthe’. Net als andere parochies in het
bisdom, moest ook deze parochie in Zuidoost
Drenthe fuseren.

Deze training wordt al jaren door Solidair aangeboden voor professionals en vrijwilligers die
werkzaam zijn bij gemeenten, (lokale en regionale) welzijnsorganisaties en sinds kort ook voor
kerken (diaconieën en caritasinstellingen). Het
is een interactieve training waarbij we je helpen
om je te verplaatsen in de situatie van iemand
die in een financieel armoedige situatie terecht
is gekomen. Het blijkt voor veel cursisten een
eyeopener te zijn, waarbij de inzichten direct
toepasbaar zijn in de praktijk.

Het doel was dat jongeren mede-eigenaar van
de parochie zouden worden. Om samen met
jongeren dit proces te beleven, was een feest.
Zo gingen ze het eerste jaar in een pausmobiel
te water, noemden ze zichzelf ook wel het reanimatieteam van de katholieke kerk van Drenthe en op hun eerste flyer stonden activiteiten
vermeld onder de noemer: Gezelligheid, gekkigheid en God.
“Het meest top aan dit project vond ik dat
jongeren mee mogen denken en écht
iets mochten betekenen voor de parochie.”
Toch was het niet allemaal gezelligheid en gekkigheid, maar werd er ook hard gewerkt en een
geloofsvisie ontwikkeld. In het tweede jaar hebben ze een vernieuwend jongerenbeleidsplan
geschreven. Het beleidsplan heeft de vorm van
een boom en dit laat ook meteen zien dat het
jongerenwerk in ontwikkeling is.
Een onderdeel van het beleidsplan is dat jongeren hun talenten gaan inzetten en verantwoordelijkheid gaan dragen. Dat mag en kan op
allerlei gebieden: van het helpen bij de eerste
communie, tot meedenken over jongerenactiviteiten en van het uitvoeren van het jongerenbeleid tot plaatsnemen in het parochiebestuur. Het project is
eind 2017 afgerond.

FOTO GEMAAKT TIJDENS EEN GROEPSBIJEENKOMST
NEW@HOME IN MEI 2018. DE GROEPSBIJEENKOMST IS

Het project ‘Jonge Vlinders’ is in januari 2017
gestart. Jonge Vlinders richt zich op christelijke LHBT jongeren in de leeftijd van 16-30 jaar.
L.H.B.T. staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender.
Deze groep is vaak onzichtbaar. Tegelijkertijd
blijkt dat deze groep een grotere kans heeft op
psychische problemen, schuldgevoelens en afwijzing binnen de eigen geloofsgemeenschap.
Daartoe hebben Solidair Groningen & Drenthe,
COC Groningen & Drenthe, Contrario en het
CHJC de handen ineengeslagen en zij zijn gestart met Jonge Vlinders.
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“Door deze training is me weer
heel duidelijk geworden wat
mijn aandeel als hulpverlener is.”
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Quote van een begeleider:
“Ik denk dat de ontmoetingsgroep een plek
is waar jongeren zichzelf kunnen zijn
en dat kan soms echt een verademing zijn […]
jongeren hebben rolmodellen nodig, dat
kunnen leeftijdsgenoten zijn of begeleiders.
Dit is een plaats om ze te ontmoeten.”
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Doel van het project is om de zichtbaarheid van
christelijke LHBT-jongeren vergroten, zodat zij
zien dat ze er niet alleen voor staan en dat ze
steun van elkaar en derden kunnen vinden. In
2017 zijn we o.a. een Facebookpagina gestart,
er is een website opgericht en er zijn gesprekken geweest met kerkelijk werkers. Ook is er
een ontmoetingsgroep gestart voor christelijke
LHBT-jongeren.
Deze groep komt iedere tweede zaterdagavond
van de maand bij elkaar, o.l.v. een vrijwillige
ervaringsdeskundige. Instromen kan ieder moment. Voor meer informatie zie onze website of
www.jongevlinders.nl.

EEN VOORTVLOEISEL UIT DE VOORBEREIDINGEN DIE IN

Vanaf 2017 zijn er twee gecertificeerde trainers
bij Solidair die deze training al een aantal keer
samen hebben gegeven.

“Door het volgen van deze training
kijk ik nu met een nieuwe blik naar armoede.”

HARTELIJK DANK
VOOR DE SAMENWERKING!

Zonder de vele financiers, donateurs, samenwerkingspartners en fondsen kan Solidair niet
bestaan. Wij willen jullie allen dan ook hartelijk bedanken voor de samenwerking die vaak
verder gaat dan alleen het ontvangen van een
financiering voor een project. Solidair bedankt
het Oranje Fonds, Kansfonds, Konferentie Nederlandse Religieuzen, Porticus, Haëlla Stichting, Kerk en Wereld, RDO Balije van Utrecht,
VSB Fonds, Sociaal Caritatieve Instelling Groningen, diverse gemeenten, parochies en Parochiële Caritas Instellingen. Voor meer informatie
over de financiële situatie van de stichting verwijzen we je graag naar de jaarrekening 2017.
Deze is via de website te bekijken.
Solidair heeft een ANBI keurmerk
en daardoor zijn giften aftrekbaar.

2017 VOOR DIT PROJECT GETROFFEN ZIJN.

FOTO GEMAAKT TIJDENS
ÉÉN VAN DE ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN.

Industrieweg 22c, 9403 AA Assen
(0592) 33 19 72
info@solidairgroningendrenthe.nl
www.solidairgroningendrenthe.nl

JAARVERSLAG 2017
STICHTING SOLIDAIR GRONINGEN & DRENTHE

UIT HET BESTUUR
In 2017 zijn er meerdere veranderingen in ons
bestuur geweest: het bestuur is kleiner gemaakt, er is een beleidsgroep geformeerd, nieuwe bestuurders zijn toegetreden en van oude
bestuurders hebben we afscheid genomen. We
hebben afscheid genomen van dhr. Piet Moons
en dhr. Gerard Klein Koerkamp. We bedanken
hen voor hun jarenlange inzet voor de Stichting Solidair Groningen & Drenthe! Dhr. Bennie
Schulte en ondergetekende zijn in het bestuur
toegetreden.

GELOOF, DUURZAAMHEID
EN TOEKOMST

SUÏCIDEPREVENTIE
EN NAZORG

Het doel van dit project is dat kerken (nog) meer
aandacht besteden aan de thema’s duurzaamheid en rechtvaardigheid. Onze focus ligt op
de katholieke gemeenschap. Met vier andere
MA-instellingen zijn we actief in vijf provincies.
Daarnaast werken we samen met Groene Kerken, A Rocha, het Bisdom Groningen en Leeuwarden, Noorden Duurzaam, De Konferentie
Nederlandse Religieuzen, het Kansfonds en nog
vele anderen. Dit is dan tot nu toe ook het grootste samenwerkingsproject van Solidair ooit.

Suïcide of zelfdoding is een zeer ingrijpende gebeurtenis die vaak diepe sporen achterlaat in
levens van nabestaanden en van gemeenschappen. Het suïcidecijfer is al jaar en dag hoger dan
het aantal dodelijke verkeersslachteroffers. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor dit
onderwerp en worden professionals in de sectoren zorg, welzijn en onderwijs getraind.

De encycliek Laudato Si is één van de inspiratiebronnen voor dit project. Een aantal parochies maken werk van het thema duurzaamheid waaronder de Norbertus Parochie in de
provincie Groningen en Solidair heeft hierbij
een ondersteunende functie. In ons volgende
jaarverslag en op de website kunt u lezen welke
stappen we al hebben gezet en welke interessante bijeenkomsten er op dit gebied al hebben
plaatsgevonden.

‘In de beleidsgroep wordt nagedacht over de
identiteit en de missie en worden bouwstenen
aangereikt voor een nieuw strategisch plan. Als
bestuur vinden we het belangrijk dat Solidair actueel blijft zonder dat de oude waarden, waarop
de stichting destijds is gebouwd, verloren gaan.
Daarnaast voorziet de beleidsgroep het bestuur
en onze medewerkers van advies en feedback.
Ik kijk met plezier terug op de achterliggende
periode en ben benieuwd wat het komende jaar
gaat brengen. Ik wens u veel plezier bij het lezen
van dit jaarverslag. Niet alle projecten worden
in dit verslag vermeld. Neemt u daarom gerust
een kijkje op onze website.
Namens het bestuur,
Ruud Delissen (voorzitter)

ONDERSTEUNING
PAROCHIËLE CARITAS
INSTELLINGEN
Na de fusies van de parochies in het Bisdom
Groningen en Leeuwarden was het de beurt aan
caritasinstellingen om te fuseren. In sommige
parochies moest een nieuwe caritasinstelling
opgericht worden. De caritasinstellingen zijn
een middel voor parochies om mensen in nood
financieel en praktisch te ondersteunen. Solidair heeft een aantal caritasinstellingen ondersteund in hun fusietraject, oprichting- en operationele fase.
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“Ik heb aan de cursus overgehouden
dat het goed is om zelfdoding
bespreekbaar te maken”
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Solidair vindt het belangrijk dat naast professionals ook vrijwilligers in kerken worden getraind
in vroegtijdige signalering van suïcidale gedachten, omdat dit een sterk preventief effect heeft.
Juist vrijwilligers kunnen op een laagdrempelige
wijze een gesprek aanknopen en daarom is het
trainen van deze vrijwilligers van groot belang.
Solidair heeft in samenwerking met Suïcidepreventie voor Kerken en het bisdom Groningen
en Leeuwarden een training ontwikkeld en ze
heeft deze inmiddels ook drie keer gegeven in
verschillende parochies.
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“Ik zal nu sneller doorvragen
bij iemand met wie ik in gesprek ben”

De training bestaat uit twee dagdelen. Ook in
2018 blijft de training bestaan en kan deze door
kerken of andere organisaties worden geboekt.
“Het meest leerzame deel was voor mij
de ”kennistest” omdat het me duidelijk werd
hoezeer mijn aannames verschilden met de
werkelijke cijfers”

NABESTAAN
NA ZELFDODING

Op vrijdag 12 mei 2017 is de Stichting Nabestaan na Zelfdoding Groningen opgericht. Het
doel van deze stichting is om nabestaanden na
zelfdoding de mogelijkheid te bieden om elkaar
op laagdrempelige wijze te ontmoeten. De visie van de stichting luidt als volgt: ‘De Stichting
Nabestaan na Zelfdoding Groningen wil emotionele ondersteuning aan nabestaanden, die een
dierbare hebben verloren na zelfdoding, verbeteren door hen een plek te bieden waar zij terecht kunnen met vragen en in contact kunnen
komen met andere nabestaanden.’ Via de website www.snzg.nl is meer informatie te vinden
over de ontmoetingsbijeenkomsten. Solidair
heeft het proces van werkgroep naar stichting
begeleid.
Het bestuur van de stichting NZG kan nog extra
bestuursleden gebruiken. Heb je belangstelling
mail dan naar info@snzg.nl.

Zo zijn we aangeschoven bij de Liudger Parochie,
de Heilige Kruis parochie, Immanuël Parochie,
de Maria Hertogin van Drenthe Parochie, de
Heilige Drie-eenheid Parochie, de Norbertusparochie en de Hildegard van Bingen Parochie. De
samenwerking met alle verschillende caritasinstellingen met elk hun eigen dynamiek is erg interessant, met name de rol van de verschillende
culturele achtergronden.
Het is mooi om te zien hoe elke parochie op geheel eigen wijze vormgeeft aan haar eigen onafhankelijke caritasinstelling. Meer weten over de
diverse caritasinstellingen? Kijk dan op de website van het bisdom www.bisdomgl.nl en op de
sites van de diverse parochies.

M25 2.0
Vanaf 2017 hebben we een nieuwe aanpak gekozen voor het diaconale jongerenproject M25,
namelijk een stadsbrede, oecumenische M25!
M25 is afgeleid van Matthëus 25 en in het project staan de zeven werken van barmhartigheid
centraal. Met jongeren wordt gesproken over
deze werken en hoe deze er tegenwoordig uitzien. Vervolgens zetten jongeren zich in voor
een van de werken door bijvoorbeeld een dag
vrijwilligerswerk te doen. Het enthousiasme van
jongeren is groot en ze vinden het fijn wanneer
ze hun handen uit de mouwen kunnen steken
om letterlijk handen en voeten aan hun geloof
te geven.
“We hebben geholpen in een instelling voor
mensen met een beperking. Dat hebben we zelf
geregeld. Het was in het begin wel heel spannend, maar uiteindelijk was het echt heel leuk!”
Met de vernieuwde aanpak zijn we in zowel de
steden Assen als Groningen gestart. In Assen
wordt samengewerkt met de jeugdwerker van
de PGA en Present Assen. In Groningen wordt
samen gewerkt met Present Groningen.
In november 2017 heeft er een jongerengroep
van Assen Zoekt en een klas van het Vincent van
Gogh college in Assen aan het project meegedaan. De ervaringen waren erg positief en we
zetten de werkwijze door naar 2018 en verder. We zullen de komende tijd verschillende
(kerkelijke) jongerengroepen vragen om eens
met M25 mee te doen en wij verzorgen dan de
groepsbijeenkomst. De diaconale activiteit kan
i.s.m. Present uitgevoerd worden. Er is inmiddels een flyer gemaakt en meer informatie is op
onze website te vinden.
“De mensen die bij de voedselbank komen
zijn gewone mensen, net als wij.
Dat had ik eigenlijk niet gedacht.
Er komen ook gezinnen.”

